
Landsmøteresolusjon fra Agder Høyre: 

 
Kraften skal frem! 
Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere, et strømnett som vil 
bli presset når vi skal gjennom en omfattende elektrifiseringsprosess. Næringsliv, offentlig tjenesteytelse og 
husholdninger i Norge ser på sikker tilgang på strøm som en selvfølge. Så og si alle viktige samfunnsfunksjoner 
er avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning. I årene som kommer blir det derfor 
helt avgjørende å sikre raskere utbygging og mer effektiv bruk av strømnettet, slik at Norge kan elektrifiseres 
for å nå klimamålene. Samtidig vil elektrifisering og storstilt industriutbygging legge press på natur- og 
miljøverdier, og intensivere arealkonflikter. Det må derfor være et mål at mest mulig kraftkrevende industri 
samles langs eksisterende linjenett, og at regionale og statlige miljøkrav ikke kommer i veien for prosjekter med 
en positiv klimagevinst.  
 
Produksjon av eksempelvis biogass, batterier, hydrogen, ammoniakk, samt elektrifisering av sokkelen og 
transportsektoren er avhengig av sikker strømforsyning. Med våre naturgitte forutsetninger, står Norge overfor 
en unik mulighet til å skape fremtidsrettede og grønne arbeidsplasser. Vi kan ikke la manglende infrastruktur 
sette en stopper for vårt neste industrieventyr, og det blir avgjørende å få til et storstilt taktskifte i utbygging og 
oppgradering av strømnettet! 
 
Høyre vil: 

• Forenkle og standardisere konsesjonsbehandlingen. 

• Øke NVEs saksbehandlingskapasitet. 

• Gi søknadsfritak for enkle utbygginger i eksisterende stasjoner. 

• Sikre rammebetingelser som gjør at nettselskapene kan investere i forkant av samfunnsutvikling og 
industrietableringer. 

• Utarbeide regler for en køordning for forbruk som ikke regnes som «alminnelig forsyning», og vurdere om 
kommuner som regulerer større industriarealer, inngår avtaler om infrastrukturutbygging og etablerer 
støtteordninger for å tiltrekke seg relevant kompetanse, burde stille lengre frem i køen for utbygging av 
krafttilførsel. 

• Utarbeide alternativer til dagens regler for utforming av anleggsbidrag. 

• Lempe på statlige og regionale mål og krav for å sikre at nytt forbruk plasseres i størst mulig grad der det er 
ledig nettkapasitet. 

• Gi berørte kommuner tilstrekkelig planleggings- og medvirkningskapasitet. 

• Sikre at behandlingen av konsesjons- og ekspropriasjonssaker ikke krenker grunnleggende rettigheter. 

• Legge til rette for etablering av mindre kraftverk i tilknytning til ny og eksisterende kraftkrevende industri. 

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

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


