Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.09.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssalen
06.09.2017
14:30-15:45
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Trygve Bøe
Leder
Gunnar Melgaard
Nestleder
Tone Blixøen
Medlem
Jon Schöning Lie
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medelm
Cathrine Jensen
Medlem
Helge Fossum
Medlem
Finn Tellsgård
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Tone Merete Hansen
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
V
H
H
H
H
H
FrP
KrF
Ap
Ap
Ap
MDG
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Per Kierulf
Assisterende fylkesdirektør
Benedikte Vivaas Kise
Sekretær, utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 31. mai ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 46/17

Etablerertjenesten i Akershus - revidert organisering og innhold

PS 47/17

Søknad om forprosjektmidler i forbindelse med etablering av
næringsklynge tilknyttet Lørenskog Vinterpark

PS 48/17

Søknad om forprosjektmidler til inkubator Simula Research Laboratory
AS fra SIVAs inkubatorprogram

PS 49/17

Innovasjonssenter Campus Ås AS - SERUM konferansen 2017

PS 50/17

Søknad - Prosjekt Mat og Reiseliv i #Osloregionen

PS 51/17

Hydrogenstrategien - støtte til hydrogenstasjoner

PS 52/17

Rapport om utslippsfri båtrute til høring

PS 53/17

Høring av Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for
vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021

PS 54/17

Årsmeldinger 2016 - Selskaper med fylkeskommunalt eierskap - Plan,
næring og miljø

PS 55/17

Akershus Reiselivsråd Årsrapport 2016

PS 56/17

Regionale forskningsfond Hovedstaden. Årsrapport 2016

PS 57/17

Norasondegruppen AS - endring av vedtekter som følge av nye
godkjenningskrav fra NAV

PS 58/17

Høringsuttalelse - Lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i
Oslo kommune

Leder, Eirik Bøe (V), foreslo at sak 56/17 ble flyttet opp og behandlet etter sak 48/17.
Hovedutvalgets medlemmer ga enstemmig tilslutning til forslaget.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
46/2017 - Etablerertjenesten i Akershus - revidert organisering og innhold

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til den nye modellen for etablerertjenesten i Akershus, hvor tjenesten
vil være en del av et bredere og mer helhetlig næringsutviklingsarbeid i fylkets delregioner.
2. Tjenesten skal samfinansieres av Akershus fylkeskommune og kommuner i Akershus.
Akershus fylkeskommune viderefører sin andel av finansieringen til kommunene tilsvarende
dagens nivå, innenfor en ramme på til sammen kr. 4 030 000 for 2018.
3. Fylkeskommunene inngår en samarbeidsavtale med byregionkommuner på inntil 3 år for
perioden 2018-2021 som en pilotperiode for utprøving av nye tjenester og tilbud. I avtalen
skal resultatmål konkretiseres.
4. Akershus fylkeskommune viderefører ansvaret for fellesfunksjonene for etablerertjenesten.
Det inngås en avtale med en av byregionkommunene om den operative driften. Det avsettes
inntil kr 200 000 i 2018 til dette formålet.
5. Det bevilges inntil kr. 300 000 til å oppgradere websiden, forbedre de digitale tjenestene og
etablerere en felles telefontjeneste for å gjøre etablerertjenesten mere effektiv.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med byregionkommunene.
7. Midlene belastes 315101 Statlige midler til næringsutvikling.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkestinget slutter seg til den nye modellen for etablerertjenesten i Akershus, hvor tjenesten
vil være en del av et bredere og mer helhetlig næringsutviklingsarbeid i fylkets delregioner.
2. Tjenesten skal samfinansieres av Akershus fylkeskommune og kommuner i Akershus.
Akershus fylkeskommune viderefører sin andel av finansieringen til kommunene tilsvarende
dagens nivå, innenfor en ramme på til sammen kr. 4 030 000 for 2018.
3. Fylkeskommunene inngår en samarbeidsavtale med byregionkommuner på inntil 3 år for
perioden 2018-2021 som en pilotperiode for utprøving av nye tjenester og tilbud. I avtalen
skal resultatmål konkretiseres.
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4. Akershus fylkeskommune viderefører ansvaret for fellesfunksjonene for etablerertjenesten.
Det inngås en avtale med en av byregionkommunene om den operative driften. Det avsettes
inntil kr 200 000 i 2018 til dette formålet.
5. Det bevilges inntil kr. 300 000 til å oppgradere websiden, forbedre de digitale tjenestene og
etablerere en felles telefontjeneste for å gjøre etablerertjenesten mere effektiv.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med byregionkommunene.
7. Midlene belastes 315101 Statlige midler til næringsutvikling.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
47/2017 - Søknad om forprosjektmidler i forbindelse med etablering av næringsklynge
tilknyttet Lørenskog Vinterpark
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil 270.000 kroner til Igloo Innovation for
arbeid med etablering av klynge tilknyttet vinteridrett i Lørenskog Vinterpark.
2. Midlene belastes næringsseksjonens innsatsmidler.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil 270.000 kroner til Igloo Innovation for
arbeid med etablering av klynge tilknyttet vinteridrett i Lørenskog Vinterpark.
4. Midlene belastes næringsseksjonens innsatsmidler.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
48/2017 - Søknad om forprosjektmidler til inkubator Simula Research Laboratory AS fra
SIVAs inkubatorprogram
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, miljø og næring bevilger kr 500 000 til etablering av inkubator på
Fornebu i regi av Simula Research Laboratory AS.
2. Det forutsettes at Simula sin søknad til SIVA om å etablere «Gründergarasjen» som SIVAinkubator innvilges.
3. Midlene bevilges fra 311130 innsatsmidler for innovasjon.
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Hovedutvalget for plan, miljø og næring bevilger kr 500 000 til etablering av inkubator på
Fornebu i regi av Simula Research Laboratory AS.
5. Det forutsettes at Simula sin søknad til SIVA om å etablere «Gründergarasjen» som SIVAinkubator innvilges.
6. Midlene bevilges fra 311130 innsatsmidler for innovasjon.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
49/2017 - Innovasjonssenter Campus Ås AS - SERUM konferansen 2017

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 100 000 til Innovasjonssenter Campus Ås AS til
støtte til prosjektet SERUM konferansen 2017.
2. Videre støtte fra 2018 og framover vil kunne vurderes basert på utviklingen av prosjektet
med utgangspunkt i en bredere forankring i regionale tiltak, næringsklynger og virksomheter
og etter søknad.
3. Bevilgningen dekkes fra 310010.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 100 000 til Innovasjonssenter Campus Ås AS til
støtte til prosjektet SERUM konferansen 2017.
5. Videre støtte fra 2018 og framover vil kunne vurderes basert på utviklingen av prosjektet
med utgangspunkt i en bredere forankring i regionale tiltak, næringsklynger og
virksomheter og etter søknad.
6. Bevilgningen dekkes fra 310010.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
50/2017 - Søknad - Prosjekt Mat og Reiseliv i #Osloregionen

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger inntil kr. 85 000 pr. år i 3 år, som tilskudd
til VisitOsloRegion ved Akershus Reiselivsråd, for å gjennomføre prosjektet «Mat og
Reiseliv i #Osloregion.
2. Bevilgningen forutsetter at minst 2 andre fylkeskommuner deltar i prosjektet.
3. Midlene belastes ansvar 313313 innsatsmidler reiseliv.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger inntil kr. 85 000 pr. år i 3 år, som tilskudd
til VisitOsloRegion ved Akershus Reiselivsråd, for å gjennomføre prosjektet «Mat og
Reiseliv i #Osloregion.
5. Bevilgningen forutsetter at minst 2 andre fylkeskommuner deltar i prosjektet.
6. Midlene belastes ansvar 313313 innsatsmidler reiseliv.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
51/2017 - Hydrogenstrategien - støtte til hydrogenstasjoner
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune iverksetter et program for støtte til drift av hydrogenstasjoner.
Programmets varighet vil være 5 år beregnet fra datoen for notifiseringen av programmet.
Programmet dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114.
Søknadene behandles fortløpende av fylkesrådmannen i samsvar med de vedtatte kriteriene
og retningslinjene.
Fylkesrådmannen legger årlig fram en sak med orientering om forvaltningen av programmet
og med forslag om eventuelle endringer i programmet på grunnlag av endrede
forutsetninger.
2. Følgende kriterier og retningslinjer gjelder for støtteordningen til drift av stasjoner:


Det kan tildeles støtte til både nye og eksisterende stasjoner.
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De støtteberettigede kostnadene er driftskostnader som er direkte forbundet med driften
av hydrogenstasjonen.
Støtten skal dekke tap på drift av stasjonen. Eventuelt overskudd i driften i
tilskuddsperioden kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.
På grunnlag av begrunnede estimater skal støtten dekke et fast beløp på maksimalt 1
mill. kr pr. år i en periode på inntil 3 år. Støttebeløpet beregnes med utgangspunkt i en
produksjons-/leveringskapasitet på minst 200 kg per dag. Driftsstøtten vil bli redusert til
750.000 kr for stasjoner med lavere kapasitet.
Ordningen skal være nøytral med hensyn til ulike teknologiske løsninger på stasjonene
(f.eks. egenproduksjon eller tilkjørt hydrogen)
Mottakere må forplikte seg til aktivt å drive fyllestasjonene som støtten ytes til.
Mottakerne skal tilby hydrogen til sluttbrukere til markedspris på et åpent og ikkediskriminerende grunnlag.

3. Fylkestinget legger til grunn at offentlig støtte til investering i stasjoner skjer gjennom
Enovas program for støtte til infrastruktur.
Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2019-20 vil bli lagt fram høsten 2018. I
programmet vil det bli gjort en vurdering av erfaringene med Enovas stasjonsprogram og
programmets betydning for infrastrukturen i Akershus. På dette grunnlag vil
fylkesrådmannen legge fram forslag til hvilken rolle fylkeskommunen skal ta i forhold til
utviklingen av stasjonsinfrastrukturen i neste planperiode.
4. I regional plan for klima og energi vil det bli gjort en vurdering av fylkeskommunens
helhetlige innsats for å fremme bruken av fossilfritt drivstoff, som omfatter
batterielektrisitet, hydrogen og biogass. Høringsutkastet av planen vil ble lagt fram til
behandling høsten 2017, med sikte på endelig vedtak juni 2018.

Utvalgets behandling:
Representant Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
AFK skal i sin hydrogensatsing først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad slike
kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante segmenter. Støtte til
infrastruktur skal i størst mulig grad gjenspeile dette.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 2 stemmer (MDG, SV) og falt.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
5. Akershus fylkeskommune iverksetter et program for støtte til drift av hydrogenstasjoner.
Programmets varighet vil være 5 år beregnet fra datoen for notifiseringen av programmet.
Programmet dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114.
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Søknadene behandles fortløpende av fylkesrådmannen i samsvar med de vedtatte kriteriene
og retningslinjene.
Fylkesrådmannen legger årlig fram en sak med orientering om forvaltningen av
programmet og med forslag om eventuelle endringer i programmet på grunnlag av endrede
forutsetninger.
6. Følgende kriterier og retningslinjer gjelder for støtteordningen til drift av stasjoner:









Det kan tildeles støtte til både nye og eksisterende stasjoner.
De støtteberettigede kostnadene er driftskostnader som er direkte forbundet med driften
av hydrogenstasjonen.
Støtten skal dekke tap på drift av stasjonen. Eventuelt overskudd i driften i
tilskuddsperioden kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.
På grunnlag av begrunnede estimater skal støtten dekke et fast beløp på maksimalt 1
mill. kr pr. år i en periode på inntil 3 år. Støttebeløpet beregnes med utgangspunkt i en
produksjons-/leveringskapasitet på minst 200 kg per dag. Driftsstøtten vil bli redusert til
750.000 kr for stasjoner med lavere kapasitet.
Ordningen skal være nøytral med hensyn til ulike teknologiske løsninger på stasjonene
(f.eks. egenproduksjon eller tilkjørt hydrogen)
Mottakere må forplikte seg til aktivt å drive fyllestasjonene som støtten ytes til.
Mottakerne skal tilby hydrogen til sluttbrukere til markedspris på et åpent og ikkediskriminerende grunnlag.

7. Fylkestinget legger til grunn at offentlig støtte til investering i stasjoner skjer gjennom
Enovas program for støtte til infrastruktur.
Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2019-20 vil bli lagt fram høsten 2018. I
programmet vil det bli gjort en vurdering av erfaringene med Enovas stasjonsprogram og
programmets betydning for infrastrukturen i Akershus. På dette grunnlag vil
fylkesrådmannen legge fram forslag til hvilken rolle fylkeskommunen skal ta i forhold til
utviklingen av stasjonsinfrastrukturen i neste planperiode.
8. I regional plan for klima og energi vil det bli gjort en vurdering av fylkeskommunens
helhetlige innsats for å fremme bruken av fossilfritt drivstoff, som omfatter
batterielektrisitet, hydrogen og biogass. Høringsutkastet av planen vil ble lagt fram til
behandling høsten 2017, med sikte på endelig vedtak juni 2018.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
52/2017 - Rapport om utslippsfri båtrute til høring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Forprosjektrapport om utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord sendes på høring med
høringsfrist 27. oktober 2017.
2. For øvrig tas rapporten til orientering.
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Utvalgets behandling:
Representant Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende redaksjonelle endring:
Punkt 2 endre til: For øvrig tas rapporten foreløpig til orientering.
Representant Cathrine Jensen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kostnadene ved å etablere kollektivfelt langs Slemmestadveien utredes.

Votering:
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Forprosjektrapport om utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord sendes på høring med
høringsfrist 27. oktober 2017.
2. For øvrig tas rapporten foreløpig til orientering.
Oversendelsesforslag:
Kostnadene ved å etablere kollektivfelt langs Slemmestadveien utredes
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
53/2017 - Høring av Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning for
vannregion Glomma 2016-2021

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Handlingsprogrammene 2018-2021, tilhørende regional plan for vannforvaltning i Vannregion
Glomma og Regional plan for vannforvaltning for den norske delen av vannregion Västerhavet
(Grensevassdragene) 2016-2021, sendes på høring.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Handlingsprogrammene 2018-2021, tilhørende regional plan for vannforvaltning i Vannregion
Glomma og Regional plan for vannforvaltning for den norske delen av vannregion Västerhavet
(Grensevassdragene) 2016-2021, sendes på høring.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
54/2017 - Årsmeldinger 2016 - Selskaper med fylkeskommunalt eierskap - Plan, næring og
miljø

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget tar følgende årsmeldinger til orientering:
-

Akershus Teknologifond AS
Kjeller Innovasjon AS
AskersHus AS
Innovasjon Norge
Oslotech AS
Orbit Arena AS
Follo Futura AS
Arba Inkludering AS
Norasondegruppen AS

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkesutvalget tar følgende årsmeldinger til orientering:
-

Akershus Teknologifond AS
Kjeller Innovasjon AS
AskersHus AS
Innovasjon Norge
Oslotech AS
Orbit Arena AS
Follo Futura AS
Arba Inkludering AS
Norasondegruppen AS

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
55/2017 - Akershus Reiselivsråd Årsrapport 2016

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 for Akershus reiselivsråd tas til orientering.
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Årsrapport 2016 for Akershus reiselivsråd tas til orientering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
56/2017 - Regionale forskningsfond Hovedstaden. Årsrapport 2016

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner årsrapport og regnskap for Regionale
forskningsfond – Fondsregion Hovedstaden 2016.

Utvalgets behandling:
Leder, Eirik Bøe (V), foreslo at sak 56/17 ble flyttet opp og behandlet etter sak 48/17.
Hovedutvalgtes medlemmer ga enstemmig tilslutning til forslaget.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner årsrapport og regnskap for Regionale
forskningsfond – Fondsregion Hovedstaden 2016.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
57/2017 - Norasondegruppen AS - endring av vedtekter som følge av nye
godkjenningskrav fra NAV

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune samtykker til forenklet behandling på generalforsamling i
Norasondegruppen AS etter forslag fra styret.
2. Akershus fylkeskommune samtykker i styrets forslag til endringer av vedtektene § 2 og § 8
slik det er foreslått. Likeledes støttes styrets forslag til ny § 11.
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3. Akershus fylkeskommune anbefaler eierne og styret å utarbeide forslag til hva som skal
ligge til grunn for aksept av aksjesalg.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
4. Akershus fylkeskommune samtykker til forenklet behandling på generalforsamling i
Norasondegruppen AS etter forslag fra styret.
5. Akershus fylkeskommune samtykker i styrets forslag til endringer av vedtektene § 2 og § 8
slik det er foreslått. Likeledes støttes styrets forslag til ny § 11.
6. Akershus fylkeskommune anbefaler eierne og styret å utarbeide forslag til hva som skal
ligge til grunn for aksept av aksjesalg.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.09.2017
58/2017 - Høringsuttalelse - Lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo
kommune

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. For å få en helhetlig og forutsigbar virkemiddelbruk legger Akershus fylkeskommune til
grunn at innføring av en eventuell lavutslippssone i Oslo kommune i henhold til
foreliggende forskrift behandles og forankres i Oslopakke 3.
2. Det foreslås at forskriften endrer ordlyd mht. bruk av bil til kjøretøy.
3. Dersom innføring av lavutslippsone i Oslo fører til økt tungtransport på veinettet i Akershus,
bør dette tas hensyn til i forvaltningen av inntektene fra lavutslippssonen, og sees i
sammenheng med de samlede Oslopakke 3-prioriteringene.

Utvalgets behandling:
Leder, Eirik Bøe (V) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 1: Lavutslippssoner er et viktig virkemiddel.
Representant Finn Tellsgård (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Nytt punkt 4: Ved en fremtidig utvidelse av lavutslippssonen til også å omfatte lette kjøretøy bør
også kjøretøy med Euro6 standard unntas.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, innbefattet forslaget fremmet av Bøe (V), ble enstemmig
vedtatt.
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Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Lavutslippssoner er et viktig virkemiddel
2. For å få en helhetlig og forutsigbar virkemiddelbruk legger Akershus fylkeskommune til
grunn at innføring av en eventuell lavutslippssone i Oslo kommune i henhold til foreliggende
forskrift behandles og forankres i Oslopakke 3.
3. Det foreslås at forskriften endrer ordlyd mht. bruk av bil til kjøretøy.
4. Dersom innføring av lavutslippsone i Oslo fører til økt tungtransport på veinettet i Akershus,
bør dette tas hensyn til i forvaltningen av inntektene fra lavutslippssonen, og sees i
sammenheng med de samlede Oslopakke 3-prioriteringene.
Oversendelsesforslag:
Nytt punkt 4: Ved en fremtidig utvidelse av lavutslippssonen til også å omfatte lette kjøretøy bør
også kjøretøy med Euro6 standard unntas.
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