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1. Sak nr 15/2020 Protokoll fra styremøte 1 i 2020
1.1. Forslag til vedtak
Styret i Telemark Utviklingfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr1 i 2020 og den
godkjennes.

1.2. Vedtak i styret

2. Sak nr 16/2020 Årsregnskap for 2019
2.1. Forslag til vedtak
Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8.445.046,- vedtas
som TUF sitt årsregnskap for 2019.
Det vedtas at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr 8.445.046,- avsettes og tilføres
disposisjonsfondet.

2.2. Vurdering av daglig leder
Det vedlagte årsregnskapet gir etter daglig lederes syn tilstrekkelig informasjon til styret. Regnskapet
viser et mindre forbruk på kr 8.445.046,-. Netto driftsresultat for TUF er kr 23.162.698,- for 2019.

2.3. Vedtak i styret

3. SAK nr 17/2020 Årsmelding for 2019
3.1. Forslag til vedtak
Det fremlagte utkastet til årsmelding vedtas som styret sin årsmelding for 2019.

3.2. Vurdering av daglig leder
Det vedlagte utkastet til årsmelding er etter daglig lederes syn tilstrekkelig som årsmelding for 2019.

3.3. Vedtak i styret
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4. Sak nr 18/2020 Hydros krav om etteroppgjør
4.1. Forslag til vedtak
Saken legges fram for drøfting i styret.

4.2. Vurdering av daglig leder
Hydro Energi AS («Hydro») har fremmet krav om etteroppgjør mot Tinn kommune, Notodden
kommune og Konsesjonskraftstyret i Telemark (KKST) på grunn av for mye levert konsesjonskraft i 45 år. Advokatfirmaet Lund og Co DA er bedt om å utrede rettmessigheten av Hydros krav om
etteroppgjør.
Utredningen er gjennomført og vedlegges som notat til denne saken.
Dette notatet behandler hovedsakelig Hydros krav mot Tinn kommune. Kravet er på totalt
kr 5 122 894,- inkludert avsavnsrenter. De samme rettslige synspunktene vil gjøre seg gjeldende for
kravene som er rettet mot Notodden kommune (kr 201 695,- inkludert avsavnsrenter) og
KKST (kr 2 086 765,- inkludert avsavnsrenter).
Saken legges fram for drøfting i styret for å gi en tilbakemelding til Konsesjonkraftsstyret.
Styret må ta stilling til om de ønsker å gå videre med å bestride Hydros krav. Det ligger jo selvsagt en
usikkerhet i å gå videre, både kostnader og at vi ikke når frem med kravene.
Som det fremgår av notatet, er Lund og Co DA sin anbefaling at Tinn, Notodden og KKST bestrider
Hydros krav om etteroppgjør.
Konsesjonskraftstyret har fått følgende melding fra Terje Bakka i Konsesjonskraftstyret i Telemark:
Se vedlagte notat om mulige rettslige skritt mot Hydro.
Etter min mening så vil det være TUF som må ta kostnadene til dette, de vil også få eventuell krav om
etteroppgjør. Samtidig som de vil få oppgjør fra 2020 der kraftgrunnlaget er 2,4 GWh mindre enn
tidligere år. Grunnen til at TUF får mindre er avtalen om at kraftkommunene skal ha utbetalt oppgjør
etter 105 GWH i henhold til avtale. Etter mitt syn vil da TUF måtte ta hele denne regningen.
Advokatkostnader så langt er kr 42.000,-. Jeg har bedt om anslag på kostnader fra advokat for å gå
videre.
Krav fra Hydro er ca 2,1MNOK, dette er etteroppgjør tilbake til 2015.
Det ligger jo selvsagt en usikkerhet i å gå videre, både kostnader og at vi ikke når frem med kravene.
Jeg ber om en anbefaling fra styret, videre bør du Audun ta dette opp med TUF. Det er de som vil få
kostnaden til sist.
(Melding slutt)
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4.3. Vedtak i styret
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