
Type Fra linjeTil linjeForslag Redaksjonskomiteens innstilling Landsmøtets vedtak

Tillegg 9 Legge til «i Norge» etter næringsliv Anbefalt vedtatt Vedtatt

Tillegg 28

Legge til «samt bruke teknologi og innovasjon for å utnytte ressursene bedre» etter 

norsk sokkel Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 34

eventuell elektrifisering kan kun skje dersom det er tilstrekkelig tilgang på kraft i den 

aktuelle regionen Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 52 Legge til rette for økt letevirksomhet på norsk sokkel, og betydelig øke produksjonen 

av norsk olje og gass for å sikre oss og europeiske partnere nødvendig energi. Anses ivaretatt Vedtatt

Endring 55 At elektrifisering med kraft fra land skal vurderes og konsekvensutredes individuelt 

fra felt til felt, og betinges av rikelig tilgang på kraft og tilstrekkelig nettkapasitet. Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 56

For Melkøya og andre elektrifiseringsprosjekter på land og på sokkelen, må det 

vurderes løsninger som feks Trollvindprosjektet på Vestlandet.

Endringsforslag på vegne av Nordland / Troms / Finnmark

Anbefalt vedtatt med endring: 

Ved elektrifisering av 

petroleumsinstallasjoner på land 

og på sokkelen, som for eksempel 

Melkøya og Troll-feltet, må 

havvind-løsninger vurderes. Vedtatt

Tillegg 57 58

Tilleggspunkt mellom linje 57 og linje 58:

Legge til rette for at CCU (karbonfangst og bruk), kan vurderes i forbindelse med 

fangst av CO2 for å utvikle nye og lønnsomme verdikjeder,

Anbefalt vedtatt med endringen: 

endre fra "CCS" til "CCUS" i linje 

48 og endre fra "fangst og lagring 

av CO2" til "fangst, bruk og 

lagring av CO2" i linje 57. Vedtatt

Tillegg 58

Nytt punkt: "Utvikle ny og eksisterende grønn industri ved å sette av prisøkningen på 

CO2-kvoten i et CO2-fond." Anbefalt avvist Vedtatt

Tillegg 62

Nytt punkt: "Inkludere CO2-binding av skog i klimamålene på tilsvarende måte som 

EU gjør i sitt klimaregnskap, og justere Norges klimamål slik at ambisjonsnivået 

opprettholdes." Anbefalt avvist Vedtatt 



Endring 82 84

«Det er behov for forutsigbare rammebetingelser for havvindutbygging, og det er 

avgjørende at regjeringen avklarer at det ikke er aktuelt å innføre grunnrenteskatt 

på fornybar kraft med tilbakevirkende kraft» 

endres til: 

«Det er behov for forutsigbare rammebetingelser for all fornybar kraftutbygging og 

det er avgjørende at det ikke ilegges nye skatter med tilbakevirkende kraft» Anbefalt avvist Vedtatt

Tillegg 90 Legge til «i konfliktfrie områder» etter havvind. Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 97 97

Ny setning: Det er avgjørende for lokal aksept og tilslutning at berørte kommuner 

som avstår sine naturressurser til kraftproduksjon får en rettmessig andel av 

verdiskapingen.

Anses ivaretatt av kulepunktet på 

linje 128 Vedtatt

Endring 98 99
Det er fortsatt stort potensiale for å øke produksjonen av vannkraft. Det er mulig 

både i nye vannkraftverk og ikke minst ved å oppgradere eksisterende anlegg, slik at 

de både øker produksjonen og effekten av kraftverkene.

Anbefalt vedtatt med endring: 

ordet "stort" strykes. Vedtatt

Endring 122

Ha en forutsigbar tildeling av nytt areal for havvind; Minst 3 GW årlig fra 2025.

Anbefalt vedtatt, med tilsvarende 

tilføyelsen "minst" i linje 90 Vedtatt

Tillegg 123 123

Tilleggsforslag på linje 123 på vegne av Ove Trellevik, Mathilde Tybring-Gjedde, Bård 

Ludvig Thorheim og Nikolai Astrup:

Legg til "i 2023" på slutten av setningen.

Begrunnelse:

Regjeringen kommer i neste uke til å lyse ut halvparten av Sørlige Nordsjø II. Den 

andre halvparten er utsatt på ubestemt tid og kan først bli aktuell å lyse ut i 2025 

(når Sp er ute av regjeringen). Høyre har hele tiden ment at hele Særlige Nordsjø II å 

lyses ut samtidig - det vil si nå. Vi er åpne for andre formuleringer som ivaretar vårt 

hensyn, men tror det er klokt å legge til "i 2023" for å understreke at vi ønsker 

tempo på dette. Anbefalt vedtatt Vedtatt

Endring 126 126 «Vindparker» endres til "fornybar kraftproduksjon" Anbfealt avvist Avvist



Endring 129 130

Fortsette å legge til rette for utbygging av nye, og satse aktivt på oppgradering av 

eksisterende vannkraftverk, og vurdere skånsom utbygging av vernede vassdrag der 

dette ikke går på bekostning av verneverdiene. Flomutsatte vassdrag skal prioriteres.

Argumentasjon: Høyre har allerede vedtatt dette i fjor, men det er viktig at dette er 

en del av denne resolusjonen også da det hører helt naturlig hjemme her. Det vil 

oppfattes som at vi endrer mening dersom det ikke er med. Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 153

Legge til «I takt med utviklingen må vi også sørge for at infrastrukturen også bygges 

for å kunne transportere Hydrogen.» til slutt. Anses ivaretatt Vedtatt 

Tillegg 169 "...og vurdere kjernekraft som en del av svaret på det langsiktige energibehovet." Anses ivaretatt Vedtatt

Tillegg 172 172
Sikre at norsk bioenergiverdikjede er konkurransedyktig gjennom blant annet 

redusert forbrenningsavgift Anbefalt avvist Vedtatt

Tillegg 173 Legge til «I dette også infrastrukturen til dette.» til slutt. Anses ivaretatt Vedtatt 

Tillegg 185 Legge til «basislasten i vårt strømnett må være regulerbar kraft» etter Norge er stort. Anbefalt avvist Vedtatt 

Tillegg 205
Nytt punkt: "Fortsette å forsere arbeidet med å styrke nettinfrastruktur og 

overføringskapasiteten internt i landet." Anbfealt vedtatt Vedtatt 


