Nr.

LinjeForslagsstiller
nummer

Type
forslag

Endring

Resolusjonskomiteens
innstilling

Landsmøtets
vedtak

REN KRAFT FOR FREMTIDEN

2

21

Møre og Romsdal
Høyre

Endring

3

34

Innlandet Høyre

Endring

4

40

Delegatene: Nikolai
Astrup, Heidi
Nordby Lunde,
Stryking
Anne Haabeth Rygg
og James Stove
Lorentzen

5

40

6

42

Delegat Tore
Vamraak
Delegat Mona
Milde

Elektrifisering av sokkelen må likevel vurderes og
det må konsekvensutredes individuelt fra felt til felt,
og er betinget av rikelig tilgang på kraft. Det må
gjennomføres konsekvensanalyser som ser på
hvordan dette vil kunne påvirke andre næringer,
Anbefalt avvist
som fiskeri, reiseliv og mineralutvinning. Det må tas
hensyn til at både kabler og havvind vil kunne
påvirke naturen, fiskebestanden og viktige
gyteområder.
Det er samtidig helt nødvendig å komme raskt i
gang med konsesjonsbehandling av vindkraft på
land som er den raskeste og rimeligste måten å øke
kraftproduksjonen på. Det forutsetter god lokal
Anbefalt avvist
forankring basert på kunnskap om reelle
konsekvenser og forutsigbare, langsiktige
kompensasjonsordninger for lokalsamfunn som
samtidig sikrer lønnsomhet for kraftbransjen.

Setning strykes

Stryking
Stryking

"i fremtiden"

vedtatt

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

7

8

50

50

Innlandet Høyre

Høyres studenter

Tillegg

Nytt kulepunkt: Få raskt på plass institusjonelt
rammeverk rundt all naturressursbruk til
kraftproduksjon, som sikrer lokal forankring basert
Anbefalt avvist
på kunnskap om reelle konsekvenser og
forutsigbare, langsiktige, næringsvennlige
kompensasjonsordninger for lokalsamfunnene.

vedtatt

Endring

Sørge for at husholdningenes bidrag til Enova i sin
helhet kommer husholdningene og næringslivet til
gode.

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist med
redaksjonelle endring. Ordet
'forutsigbar' er fjernet fra det
opprinnelige forslaget

vedtatt

9

53

Høyres studenter

Endring

Føre en offensiv lete- og arealpolitikk som gjør det
mulig å opprettholde og øke norsk gasseksport til
Europa.

10

56

Møre og Romsdal
Høyre

Endring

Vurdere elektrifisering av sokkelen fra felt til felt, og
mener det er betinget av rikelig tilgang på kraft og Anbefalt avvist
at det tas hensyn til naturen og fiskebestanden.

11

49

Rogaland Høyre

Endring

12

65

Unge Høyre

Endring

13

67

Vestland

Endring

Endre "høye strømutgifter" til "ekstraordinære
energiutgifter"
Snarest gjenoppta konsenjonsbehnadlingen av
vindkraft på land.
"nye vannkraftverk":
"Fortsette å legge til rette for nye vannkraftverk,
oppgradering av eksisterende og vurdere
skånsam..."

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt vedtatt med
redaksjonelle endringer:
"utbygging av nye og
oppgradering av eksisterende
vannkraftverk, og vurdere
skånsom ..."

vedtatt

14

67

Høyres studenter

Endring

15

70

Vestland

Endring

17

70

Høyres studenter

Endring

18

70

19

71

20

71

Oslo Høyre
Endring
Delegater fra Oslo
Høyre: Nikolai
Astrup, Heidi
Nordby Lunde,
Stryking
Anne Haabeth Rygg
og James Stove
Lorentzen
Delegat Tore
Stryking
Vamraak

Satse aktivt på oppgradering av eksisterende
vannkraftverk.
Bidra aktivt internasjonalt til forskning på fornybar
energi

Anbefalt avvist

avvist

Anbefalt avvist

vedtatt

Forskning på thorium som energikilde må økes.

Anbefalt vedtatt med
redaksjonelle endringer: "At
Norge skal ta en aktiv rolle i den
internasjonale forskningen og vedtatt
utviklingen av ny
kjernekraftteknologi, deriblant
thorium"
Anses ivaretatt
vedtatt

Punktet strykes

Anbefalt avvist

vedtatt

stryke punkt

Anbefalt avvist

vedtatt

vedtatt

vedtatt

At Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale
forskningen og utviklingen av ny
kjernekraftteknologi.

21

72

Vestland

Endring

Legge til rette for mer produksjon av fornybar
energi og nettutbygging for å sikre god
forsyningssikkerhet, utjevne prisforskjellene mellom
Anbefalt avvist
prisområdene, sikre rimelige priser og nok energi til
å utvikle ny industri og næringsvirksomhet i hele
landet.

22

78

Agder Høyre

Tillegg

Ta høyde for fremtidig linjenett ved regulering og
utforming av store samferdselsprosjekter,
eksempelvis veier, slik at naturinngrep minimeres.

Anbefalt avvist

23

24

25

78

78

78

Agder Høyre

Vestland

Oslo Høyre

Tillegg

Føre iland kraft fra havvind på steder med
eksisterende eller planlagt kraftkrevende industri.

Tillegg

Gjennomgå regelverk og insentiv for å fremme
energieffektivisering og energisparing for private og Anbefalt vedtatt
næringsdrivende

vedtatt

Tillegg

Legge til rette for mer energieffektivisering i
husholdninger og industrien, blant annet gjennom
støtteprogram i Enova og krav til utnyttelse av
spillvarme.

vedtatt

26

78

Unge Høyre

Tillegg

27

78

Unge Høyre

Tillegg

Anbefalt avvist

Anses ivaretatt

Sikre at fremtidige økte inntekter fra salg av
fornybar energi i større grad kommer hele landet til Anbefalt avvist
gode.
Bidra med mer effektiv ressursutnyttelse og økt
Anbefalt avvist
bruk av restmineraler.

vedtatt

vedtatt
vedtatt

28

78

Trøndelag Høyre

Tillegg

Anbefalt vedtatt med
Videreføre investeringer i forskning for å utvikle ny, redaksjonelle endringer. Ordet
vedtatt
grønn energi.
"forskningsinfrastruktur" er
fjernet

29

79

Vestland

Tillegg

Auke frirentedelen av grunnrenta for småkraft

30

80

Vestland

Tillegg

31

81

Vestland

Tillegg

Anbefalt avvist
vedtatt
Anbefalt vedtatt med
redaksjonelle endringer. Ny
tekst: "Ved hjelp av ny
teknologi kan
Vurdere å kutte i minstevassføring om natta der det
minstevannsføring som er
vedtatt
er grunngjeve med turisthensyn
definert ut fra turistformål med
fordel vurderes justert på
nattestid for å hente ut mer
kraft"
Utgreie skattereglane for pumpekraftverk
Anbefalt avvist
vedtatt

