
J ordbruksutskottets betänkande 

1985/86:15 
om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för 
budgetåret 1985/86 (prop. 1985/86: 125 bi1. 7) 

Nionde huvudtitelp 

I betänkandet behandlas regeringens förslag om anslag på tilläggsbudget III 
till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 inom jordbruksdepartementets 
verksamhetsområde (prop. 1985/86: 125 bil. 7). 

Utbildning och forskning 

1. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt G 3 (s. 19-20) och 
hemstiiller att riksdagen 

1. bemyndigar regeringen att besluta ombyggnadsarbeten inom den 
kostnadsram som förordats i propositionen, 

2. till Byggnadsarbeten vid Sveriges /antbruksuniversitet m. m. på 
tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 anvisar ett 
reservationsanslag av 4 400 000 kr. 

2. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m. m. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt G 4 (s. 20-21) och 
hemställer att riksdagen 

1. bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning 
och utrustning inom de kostnadsramar som förordats i propositionen. 

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuni
versitet m. m. på tilläggsbudget 111 till statsbudgeten för budgetåret 
1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 2 200 000 kr. 

Miljövård 

3. Ändring i bilskrotningslagcn 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt 3 (s. 21-22) och 

hemställer 
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Stockholm den 11 april 1986 

På jordbruksutskotkts vägnar 

Karl Erik Olsson 
.' • ' I 
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Närvarande: Karl Erik Olsson (c), Håkan Strömberg (s), Grethe Lundblad 
(s), Arne Andersson i Ljung (m), Ove Karlsson (s), Lars Ernestam (fp), 
Martin Segerstedt (s), Kerstin Gellerman (fp), Jens Eriksson (m), Åke 
Sc\berg (s), Lennart Brunander (c), John Andersson (vpk), Leif Marklund. 
(s), Kaj Larsson (s) och Ivar Yirgi~ (m)-, 
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Förslag till 

Lag om ändring i bilskrotningslagen ( 1975: 343) 

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 §~ bilskrotningslagen ( 1975: 343) skall ha 
följande lydelse. 

N11n1rande lydelse 

Ur bilskrotningsfonden bestri<les 
I. kostnad för skrotningspremier. 
2. bidrag till kostna<l för åtgärd som vidtages av kommun för all ställa i 

ordning på plats där vrak av motordrivet fordon eller upplag av sådana 
vrak medför olägenhet från miljö- eller naturvårdssynpunkt, 

Bidrag enligt första stycket 2 ut
går endast i den mån bilskrotnings
fondens medel ej tages i anspråk för 
ändamål som avses i första stycket 
I. 

Fråga om bidrag som avses i 7 § 
första stycket 2 prövas av regering
en eller förvaltningsmyndighet som 
regeringen bestämmer. 

8§ 

3. bidrag under 1·iss tid till 1wk
samhet fi'ir materialåten-inning m· 
delar från per.wnhil, huss eller last
bil. 

Bidrag enligt första stycket 2 och 
3 utgår endast i den mån bilskrot
ningsfondens medel ej tages i an
språk för ändamål som avses i förs
ta stycket I . 

Fråga om bidrag som avses i 7 § 
första stycket 2 och 3 prövas av 
regeringen eller förvaltningsmyn
dighct som regeringen bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 
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