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1. SAK NR 14 REFERAT FRA STYREMØTE NR 2 I 2015 

1.1. Forslag til vedtak 

De utsendte referat fra møte nr. 2 2015 godkjennes. 

1.2.  Vedtak i styret 

 
2. SAK NR 15 REVIDERT BUDSJETT 2015 

2.1. Forslag til vedtak 

Det reviderte budsjettet godkjennes som styrets reviderte budsjett for 2015. 
Netto driftsresultat kr328.555,- avsettes til disposisjonsfond. Styret er forelagt 
seg og har godkjent detalj budsjett i eget oppsett. 

2.2. Revidert budsjett 
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2.3. Kommentarer til budsjett 

Det er ca 8 MNOK mer i inntekter enn opprinnelig budsjett, dette skyldes i 
hovedsak litt forsiktig inntektsbudsjettering samtidig som TUF har dratt nytte av 
at det har vært mindre kraftforbruk til innbyggerne i kraftkommunene. I henhold 
til avtale fører dette til mere inntekter som blir overført til TUF. 

Denne mere inntekten er brukt til å bevilge tilskudd til flerre tiltak. 

Det er et mindre forbruk av driftsutgifter enn budsjettert. I hovedsak mindre bruk 
av konsulenttjenester, dette skyldes at det har vært enklere saker å behandle i 
forhold til ESAS støttereglement. 

2.4. Vedtak i styret 

3. SAK NR 16 BUDSJETT 2016 

3.1. Forslag til vedtak 

Det fremlagte budsjettet for 2016 vedtas som styrets budsjett for 2016. 
Budsjettert resultat kr 220.286- avsettes til disposisjonsfond. 

Styret har fått seg forelagt og godkjent detaljert budsjett. Styret godkjenner 
forslag til bevilgninger for året 2016 herunder 1,5 MNOK til spesial fullmakt. 

Styret er bekymret for inntektsutviklingen til TUF i årene fremover, grunnet 
svake strømpriser. Styret vil derfor ikke godkjenne nye søknader som binder 
TUF for årene fremover. 

3.2. Presiseringer av forslag til budsjett 

Inntekter er estimert i forhold til normalt forbruk av kraft for kommunene. Det er 
vanskelig å spå om kraftforbruk fremover, dette henger sammen med 
temperatur. Daglig leder har lagt frem et forsiktig inntektsanslag for 2016. 

Driftskostnader er rimelige for driften av TUF, hovedforklaringen er at det er 
avsatt kr 250.000- til mulig bruk av konsulentbistand. Det kan komme saker 
som krever juridiske vurderinger i forhold til ESAS støttereglement. Det er 
denne posten som er tenkt brukt til dette. 

Daglig leder legger opp til at det skal bevilges 11,5 MNOK til nye tiltak. Av dette 
så ber daglig leder om fullmakt til å bruke 1,5 MNOK på tiltak med 
beløpsgrense på 0,3 MNOK. Det er tenkt at bevilgninger innen denne 
fullmakten skal godkjennes med leder av næringsutvalget i TFK og 
Næringssjefen i TFK. 
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En ser at det i visse tilfelle vil være behov for å kunne svare ut raskt i forhold til 
aktuelle forespørsler. Dette vil svare ut et slikt behov. Det har vært antydet fra 
noen styremedlemmer at daglig leder burde hatt større fullmakter. 

 

 

3.3. Budsjett for 2016 

 

. 
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3.4. Inntektsutvikling TUF frem til 2020 

Utviklingen i strømprisene er alarmerende i årene fremover, dette må styret i 
TUF være klar over. Av den grunn må styret i TUF være meget forsiktige med å 
påta seg ansvar for ytterligere faste bidrag enn det som ligger i budsjettforslaget 
for 2016. 

Det er ikke utenkelig at overskuddet kan gå ytterligere ned. 

Budsjettet under er kopiert fra de langsiktige prisene beregnet i budsjettet til 
KKST. 

 

3.5. Vedtak i styret 
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4. SAK NR 17 KOSTNADER  REGIONALT SAMARBEID 

4.1. Forslag til vedtak 

Styret vedtar at tilskudd til finansiering av administrasjonskostnader for regionalt 
samarbeid skal begrenses og bevilges i samsvar med kostnader som var 
spesifisert ved inngåelse av avtale mellom fylkeskommunen og de åtte 
kraftkommunene.  

Vest-Telemark Rådet samt Hjartdal og Tinn kommune må sette opp spesifisert 
budsjett for de enkelte år før bidraget utbetales. Budsjettet skal settes opp i 
samsvar med grunnlag for beregning av beløpene som var grunnlaget for 
avtalen. 

Har deler av kostnadene falt bort vil bidragene fra TUF bli redusert % vis 
tilsvarende bortfall av kostnader. 

Partene skal uoppfordret sende inn budsjetter og i etterkant av regnskapsåret 
sende inn revisor bekreftet regnskap som viser bruken av midler. 

4.2. Vurdering av daglig leder 

4.2.1. Sammendrag 

TUF sin andel av overskuddet fra Konsesjonskraft vil falle dramatisk frem mot 
2020. Dette under forutsetning av at markedspriser på kraft blir som markedet 
forventer. Det er imidlertid usikkerhet her, det som er utfordringen er at det kan 
være like stor oppside som nedside på disse prisene. Fra analytikere er det 
nevnt usikkerhet på 20%. 

Denne usikkerheten vil påvirke resultatet direkte for Konsesjonskraftstyret og 
dermed overføringer til TUF. 

TUF har vedtatt å yte støtte til regional samarbeid basert på fordeling satt opp i 
avtalen til og med 2015.  

Etter daglig leders syn kan ikke styre vedta å holde fast på fast beløp i støtte 
dersom  om deler av kostnadsbildet bortfaller for samarbeidspartnere. Dersom 
styret ønsker dette må avtalen opp til fornyet behandling på fylkestinget. Denne 
vurderingen er i samsvar med vurdering av fylkesadvokaten. 

Styret i TUF kan ikke komme i en posisjon der hovedformålet i avtalen med de 
åtte kraftkommunene ikke lar seg realisere med bakgrunn i langsiktige bindinger 
i faste driftskostnader. 
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Kostnader til kraftkommunene er avtale festet, det er imidlertid krav om 
spesifikke kostnader som skal dekkes. Daglig leder mener at avtalen fremover 
må tolkes absolutt og at TUF kun dekker kostnader som er spesifisert og avtalt i 
den inngåtte avtalen. 

Fylkesadvokaten er klar på at støtte skal ytes i forhold til spesifikke kostnader 
som spesifisert i tilknytning til inngått avtale. 

Daglig leder har forsøkt å få Vest-Telemark Rådet, Tinn og Hjartdal kommune til 
å synliggjøre sine kostnader fra 2016 i forhold til de vedtatte kostnadsoppsettet 
som grunnlag for avtalen. 

Daglig leder vil beklage at de ikke har etterkommet disse ønskene. De mener at 
det er tilstrekkelig å referere til felles brev der de mener at dette er unødvendig 
og at avtalen tilsier at de skal ha avtalt beløpsstøtte uavhengig av kostnader de 
har til tiltak. 

Daglig leder beklager at det ikke har vært mulig å få disse opplysningene i den 
form som er ønsket. Det burde vært enkelt å sette opp disse kostnadene, nå 
har daglig leder forsøkt etter beste evne å fordele disse kostnadene. Dette 
svekker imidlertid forsvarlighet i saksfremlegget. 

I eget budsjettvedtak sak 06/2011 blir det vedtatt et budsjett som underbygger 
at alle parter var enige i at det var spesifikke kostnader som skulle dekkes, 
videre at TUF skulle godkjenne budsjetter. Se under pkt 4.2.3 der det er kopiert 
fra teksten i budsjettvedtaket. 

4.2.2. Ordlyden i vedtektene 

Fondet skal medvirke til en påregnelig finansiering av 
administrasjonskostnadene for det regionale samarbeidet i de 8 
konsesjonskraftkommunene, jf. avtalens pkt. 4.2.7. I dette ligger at en 
grunnfinansiering av disse kostnadene skal ligge fast i avtaleperioden og 
overføres fra fondet årlig etter søknad med nødvendig dokumentasjon for 
kostnadene.  
 
Fondet dekker en del av avtalekommunenes årlige utgifter til regionalt 
samarbeid, totalt 2,67 mill. kr. av utgiftene for 2011, fordelt på Vest-Telemark 
kommunene og Tinn/Hjartdal.  
 
Beløpet indeksreguleres med konsumprisindeksen hvert år.  
 
For det tilfelle at administrasjonskostnadene reduseres eller bortfaller, vil 
fondets plikt til å medvirke til finansiering av disse reduseres tilsvarende.  
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4.2.3. Budsjettvedtak Vest-Telemarkrådet 

Vest-Telemarkrådet og administrasjonen har etter daglig lederes syn vært klar 
over at avtalen innebar et sett med spesifikke kostnader som skulle dekkes inn i 
forhold til avtalen. Videre skal budsjett godkjennes av Telemark Utviklingsfond. 
Under er det kopiert fra fremlegg til budsjett for Vest-Telemarkrådet 2011. 
 
Sak 06/2011 Forslag til budsjett 2011 for Vest-Telemarkrådet 
Bakgrunn. 
9. desember 2009 vart det gjort avtale mellom Telemark fylkeskommune og 
kommunane:, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og 
Vinje om disponering av konsesjonskraft for ein vidare periode på 15 år. Eitt av 
punkta i avtala gjeld opprettinga av eit fylkesdekkjande fond, Telemark 
Utviklingsfond som skal forvalte delar av konsesjonskraftinntektene. Mellom 
anna inngår inntektene til Fellesfondet i dette I møte 20. oktober 2010 
godkjende Telemark Fylkesting formelt vedtektene for Telemark Utviklingsfond. 
Vedtektene inneheld mellom anna eit punkt om å medverke til finansiering av 
det regionale samarbeidet i dei 8 konsesjonskraftkommunane, og er etter 
vedtaket formulert slik. 
Fondet dekker en del av avtalekommunanes årlige utgifter til regionalt 
samarbeid, totalt 2,67 mill. kr, fordelt på Vest-Telemark kommunane og 
Tinn/Hjartdal. Beløpet vert indeksregulert med konsumprisindeksen hvert år. 
For Vest-Telemarkrådet inneber dette eit beløp på kr. 2 010 000,- for 2011. 
I møte 30. november 2010 løyvde Fellesfondet eit tilsvarande beløp som 
kommunanes andel av utgiftene til det regionale samarbeidet, slik at Vest-
Telemarkrådet har kr. 4 020 00,- til disposisjon i 2011. 
På bakgrunn av dette vert det lagt fram forslag til budsjett 2011 for Vest-
Telemarkrådet. Budsjettforslaget inneheld også nærare kommentarer til dei 
ulike budsjettpostane. 
 
I Fylkestinget sitt møte 20.10.2010 vart Telemark Utviklingsfond sitt årlege 
bidrag til finansiering av administrasjonskostnadene til det regionale 

samarbeidet i Vest‐Telemark avklart, sak 40/10: 
Fondet dekker en del av avtalekommunanes årlige utgifter til regionalt 

samarbeid, totalt 2,67 mill. kr. av utgiftene for 2011, fordelt på Vest‐Telemark 
kommunane og Tinn/Hjardal. Beløpet vert indeksregulert med 
konsumprisindeksen hvert år. 
Med utgangspunkt i saksframstillinga er det lagt til grunn ein kostnad på kr. 

4.020.000,‐ totalt for Vest‐Telemark sitt vedkomande. Dette budsjettet skal i 
tillegg til å vedtakast i Regionrådet også handsamast i styret for Telemark 
Utviklingsfond. 
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Budsjettkostnader frodelt på enkelt poster: 
Tekst Beløp Spesifikasjon 

Sekretariats‐ og 
sakshandsaming til 
Rådet 

1.500.000 Sekretariats‐ og sakshandsaming til Rådet omfattar 
kostnader til drift av rådet, løn til regionrådsleiar og 
ytterlegare sakshandsamingskapasitet.  

Administrasjon av 
interkommunale 
samarbeidsprosjekt 

300.00 Administrasjon av interkommunale 
samarbeidsprosjekt er knytta til koordinering av 
kommunalt samarbeid 

Strategisk IKT utvikling 300.000 Strategisk IKT utvikling omfattar både kommunal IKT 

utvikling og bruk av IKT i utviklinga av Vest‐Telemark 
i det heile 

Prosjektutvikling for 

Vest‐Telemark regionen 

200.000 Prosjektutvikling for Vest‐Telemark regionen 

Infrastrukturutvikling 200.000 Infrastrukturutvikling er eit viktig arbeidsområde for 
ein region som Vest‐Telemark. 

Etablerarkontoret 

Telemark /Vest‐
Telemark 
etablerarkontor 

420.000 Det er etablerarkontor i kvar region i Telemark og det 

er viktig at Vest‐Telemark kan halde fram i dette 
spleiselaget. 

Strategisk Næringsplan 
for Vest‐Telemark 

200.000 Strategisk Næringsplan for Vest‐Telemark er 
omfattande og ein viktig føresetnad for å skape 

utvikling i Vest‐Telemark 

Vest‐Telemark 
Næringsforum 

200.000 Vest‐Telemark Næringsforum er eit næringspolitisk 
organ og ein møteplass for å fremje kompetanse og 
nettverksbygging. 

Bygdeutvikling 500.000 Bygdeutvikling er det i fleire år arbeida målretta med, 
gjennom prosjektet ”Vi snur vinden‐ fleire folk til Vest‐
Telemark”. Gjennom Bygdelivsmeklaren er det 
utvikla ulike tiltak som søker å snu ei negativ 
langsiktig og krev kontinuerleg fokus og aktivitet 

Vest‐Telemark 
konferansen 

100.000 Vest‐Telemark konferansen er ein viktig møteplass 
for næringsliv og offentleg sektor Det er ein 
konferanse ein vil ynskje å stø oppunder gjennom å 
knytte fleire regionale møte til denne arenaen. Det 
har vore ein vellukka konferanse i fleire år som set 

fokus på Vest‐ Telemark og styrker regionen sin 
identitet. 

Vest‐Telemark Treffet 100.000 Vest‐Telemark Treffet er arrangera i Oslo dei tre siste 
åra. Dette er eit arrangement for ei meir langsiktig 
marknadsføring av regionen. Det å ha eit forutsigbart 

arrangement, der ein held kontakt med utflytta Vest‐
Teler er viktig. 

Sum kostnader i 2011 4.020.000 Grunnlaget for fordeling 50% dekning av TUF 
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4.2.4. Kostnadselementer Vest –Telemark  

Spesifikasjon fra Vest-Telemark rådet må settes opp i samsvar med oppsett i 
budsjett til Vest-Telemark rådet. Dette budsjettet er satt opp i detalj og med 
verbal beskrivelse som bør underbygge hvilke kostnadselementer som skal 
være en del av avtalen. 

4.2.5. Kostnadselementer Tinn Kommune 

For Tinn kommune finner jeg ikke noen verbal beskrivelse av 
kostnadselementer som skal inngå i avtalen. Det er imidlertid satt opp en 
spesifikasjon av kostnadselementer som ter dekket opp i avtalen. Det er denne 
fordelingen som Tinn kommune må relatere sine budsjetter og bruk etter.  

 

4.2.6. Kostnadselementer Hjartdal Kommune 

For Hjartdal kommune finner jeg ikke noen verbal beskrivelse av 
kostnadselementer som skal inngå i avtalen. Det er imidlertid satt opp en 
spesifikasjon av kostnadselementer som ter dekket opp i avtalen. Det er denne 
fordelingen som Tinn kommune må relatere sine budsjetter og bruk etter.  
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4.2.7. Vurdering av fylkesadvokaten 

Fylkesadvokaten har vurdert avtalen med tanke på om styret kan vedta 
endringer i avtalen. I eget notat skriver fylkesadvokaten: 

Vedtektene bestemmer følgende om dekningen av disse utgiftene i § 2, siste 
avsnitt: 

«Fondet skal medvirke til en påregnelig finansiering av 
administrasjonskostnadene for det regionale samarbeidet i de 8 
konsesjonskraftkommunene, jf. avtalens pkt. 4.2.7. I dette ligger at en 
grunnfinansiering av disse kostnadene skal ligge fast i avtaleperioden og 
overføres fra fondet årlig etter søknad med nødvendig dokumentasjon for 
kostnadene. Fondet dekker en del av avtalekommunenes årlige utgifter til 
regionalt samarbeid, totalt 2,67 mill. kr. av utgiftene for 2011, fordelt på Vest-
Telemark kommunene og Tinn/Hjartdal. Beløpet indeksreguleres med 
konsumprisindeksen hvert år. For det tilfelle at administrasjonskostnadene 
reduseres eller bortfaller, vil fondets plikt til å medvirke til finansiering av disse 
reduseres tilsvarende.» 

Det har aldri vært meningen at disse utgiftene skulle dekkes fullt ut,- dvs. med 
beløp utover det som ble fastsatt beløp i vedtektene. Det vil klart være i strid 
med det som er ordlyden i vedtektene, og med det som var partenes intensjon 
i forbindelse med at vedtektene ble utarbeidet. Det dreier seg om et bidrag 
til/en andel av utgiftene som skal være et fast beløp i avtaleperioden, jf. 
uttrykkene «medvirke til» «en grunnfinansiering», «dekker en del av» og«skal 
ligge fast i avtaleperioden». 

Opprinnelig tekst i vedtektene § 2 som lå ved saksfremlegget da saken ble 
behandlet i Fylkestinget var følgende: 

«Kostnadene dekkes oppad begrenset til 25 % av de til enhver tid 
dokumenterte driftsutgifter. For det tilfelle at administrasjonskostnadene 
reduseres eller bortfaller, vil fondets plikt til å medvirke til finansiering av disse 
reduseres tilsvarende.» 

Dette var den teksten som det ble oppnådd enighet om mellom partene, dvs. 
fylkeskommunen og kommunene, før saken ble lagt frem for Fylkestinget til 
behandling. Denne teksten viser også med all tydelighet at det var en andel 
satt til 25% av de totale kostnadene, som skulle dekkes inn gjennom fondet. 
Fylkestinget valgte imidlertid å sette en fast sum og ikke en prosentangivelse 
av hva som skulle dekkes.  

Dette endret ikke den opprinnelige intensjonen med at det var en andel som 
skulle dekkes inn. Det er ikke grunnlag for å hevde en annen forventning av 
dekningens omfang enn dette. 

Utgiftene dekkes følgelig med det beløp som ble klart definert i Fylkestinget 
som et fast maksbeløp på kr. 2,67 mill. som skulle indeksreguleres. Dersom 
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utgiftene blir mindre enn dette, skal beløpet som dekkes også reduseres 
tilsvarende.  

Det er ikke i vedtektene gitt rom for at beløpet knyttet til disse utgiftene skal 
kunne økes utover den eksplisitt nevnte indeksreguleringen. 

Når det gjelder endring av vedtektene er det for øvrig ikke styret i TUF som 
kan gjøre dette. Det er inntatt i § 8 i vedtektene følgende: 

 
«Disse vedtektene er utarbeidet i fellesskap av partene i avtalen og trer i kraft 
på samme tidspunkt som avtalen dvs. 1.1.2011 etter at de er forelagt årsmøte 
for 8 kommuners avtalen for uttalelse og endelig vedtatt av Telemark 
fylkesting, jf. avtalens pkt. 4.2.10. 

Vedtektene kan ikke endres uten etter avtale mellom de som er parter i avtalen 
nevnt i § 1.» 

Det betyr at det først må oppnås enighet mellom avtalepartene, og så må 
endringen evt. vedtas av Fylkestinget for å tre i kraft. 

4.2.8. Brev fra kraftkommunene 

Se eget vedlegg 

 

4.3. Vedtak i styret 

5. SAK NR 18 SØKNAD FRA GAUSTABANEN 

5.1. Forslag til vedtak 

Styret i TUF bevilger inntil kr 3.140.000,- som tilskudd til prosjektet. 

Daglig leder skal arbeide sammen med andre offentlige aktører for å se på 
muligheten for annen offentlig finansiering i tillegg til TUF. 

5.2. Vurdering av daglig leder. 

Gaustatoppen er et av de viktigste reisemålene i Telemark. Det er fra år til år en 
sterk økning av besøkstallene. Dette har store ringvirkninger for området og 
Telemark. 
 
I 2015 har det vært ca. 80.000 besøkende til toppen, Gaustabanen har hatt 
ca.46.000 påstigninger. 
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Det er en utedo til disposisjon for besøkende. I de mest besøkte periodene er 
det opp til 3,5 timers ventetid for å kunne bli transportert med banen. 
 
Gjennom sesongen har det vært en del negativ omtale av Gaustatoppen som 
destinasjonsområde, dette har vært relatert til parkeringsforholdene. 
 
Med elendige toalett forhold og en for dårlig kapasitet på banen, vil det ikke 
være overaskende at det kan bli mere negativ omtale av reisemålet 
Gaustatoppen. Det vil ikke være urimelig å anta at med de toalettforholdene 
som eksisterer så kan en se for seg restriksjoner på bruken. 
 
Dette vil i tilfelle være ødeleggende for området og sterkt negativt for Telemark 
som reise og opplevelses region. 
 
Daglig leder er av den oppfatning at de planene som nå foreligger for å bedre 
toalett forholdene og bedre banekapasiteten er helt nødvendige og må 
gjennomføres før neste sesong starter. 
 
Daglig leder mener at TUF må støtte opp under prosjektet med de midler det 
søkes om. Daglig leder vil anbefale at det innvilges inntil kr 3.140.000,- som det 
søkes om. 
 
Daglig leder vil imidlertid arbeide med andre offentlige finansieringskilder for å 
redusere vår andel. Herunder Telemark Fylkeskommune, de vil imidlertid ikke 
ha mulighet til å vurdere denne søknaden før i februar møter. 

5.3. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Gaustatoppen er et av områdene som er definert innenfor begrepet tiltak av stor 
historisk og kulturellverdi i forarbeidet til utvikling av vedtekter for TUF. Støtte til 
denne utbyggingen er således innenfor formålet til TUF.  

5.4. Vurdering i forhold til planstrategier 

Gaustatoppen er nevnt i flere av fylkeskommunens planer, betydning av 
Gaustatoppen er stor for Telemark. Støtte vil ha forankring i planstrategier. 

5.5. Forhold til ESAS støttereglement 

Daglig leder vurderer ikke støtte til toalett og bedre infrastruktur til Gaustabanen 
til å kunne true konkurranse eller påvirke samhandel mellom EØS land. 
Gaustatoppen besøkes på grunnlag av dens egenverdi. Det vil således etter 
daglig lederes syn ikke være ulovlig støtte i forhold til Esas støttereglement. 
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5.6. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Dette er søknaden i sin helhet. 

Prosjektbeskrivelse 

De siste årene er det en stadig økende tilstrømming av turister til 
Gaustatoppen.  Sommeren / høsten 2015 resulterte i en enorm pågang som 
krever tiltak i  
forhold til det antall turister som besøker oss. 
Gaustabanen har i 2015 ca. 46.000 påstigninger og med opp til 3,5 timers 
ventetid. 
På Gaustatoppen har det tot. vært ca. 80.000 besøkende. 
Skal vi kunne takle denne turisttømmen neste år må noen hastetiltak settes i 
gang.  
Med 1 utedo for 80.000 besøkende tilsier det utilstrekkelig forhold, og 
lange køer på banen gir tapte inntekter og dårlig reklame over tid.    

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Gaustabanen AS 
Org.nr:863891892 

c/o Rjukan 
Økonomisenter 
3660 RJUKAN 

45502222 

Kontakt-
person  

Halvor Haukaas 
 

Maurudbrekka 57 
3650  TINN 
AUSTBYGD 

95104925 

Prosjekt-
leder 

Halvor Haukaas 
 

Maurudbrekka 57 
3650  TINN 
AUSTBYGD 

95104925 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  

Ja, Forprosjekt til bedriftsnettverk fra IN 
 

Bakgrunn 

De siste årene er det en stadig økende tilstrømming av turister til 
Gaustatoppen.  Sommeren / høsten 2015 resulterte i en enorm pågang som 
krever tiltak i  
forhold til det antall turister som besøker oss. 
Gaustabanen har i 2015 ca. 46.000 påstigninger og med opp til 3,5 timers 
ventetid. 
På Gaustatoppen har det tot. vært ca. 80.000 besøkende. 
Skal vi kunne takle denne turisttømmen neste år må noen hastetiltak settes i 
gang.  
Med 1 utedo for 80.000 besøkende tilsier det utilstrekkelig forhold, og 
lange køer på banen gir tapte inntekter og dårlig reklame over tid. 
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Prosjektmål 
Toalettforholdene. 

Servicepersonell for tekniske anlegg. 
Det foreligger et vannklosett i Telenor delen hvor avløpet går i en tank på 
utsiden.  
Turisthytta / Telemark turistforening. 
De har i dag en utedo uten håndvask.  Tømming skjer etter behov og graves 
ned. 
 

Gaustabanen 
Har i dag en toalettcontainer på nedre stasjon for publikum som går i tank og 
tømmes av Tinn Kommune ved behov. 
Ansatt som sitter på øvre stasjon bruker toalett i Telenor delen. 
Det er gjennomført forhåndsvurderinger av Sintef, et forprosjekt av Asplan Viak 
og nå innhenta anbudspriser for bygging av nytt toalettanlegg på Gaustatoppen. 
For at driften på banen ikke skal være skadelidende må arbeidene 
gjennomføres i perioden november – februar mnd. 
Nye toaletter er planlagt i enden av tunellen på Tuddalstippen som enkelt vil 
kunne gi tilgang for Gaustabanen sine gjester og for fotturistene.  Anlegget er 
dimensjonert for 
at Telemark turistforening kan koble seg på for videreføring opp til Turisthytta. 
 

Forankring 

Prosjektet er behandlet i styret, samt presentasjon for alle aktører som er nevnt 
i finansieringsplan 
 

 
Prosjektorganisering 

Prosjektet ledes av Halvor Haukaas med bistand av Håvard Luras ifm. 
gjennomføring. 
 

Samarbeidspartnere 

Samarbeidspartner på rådgivningssiden er Asplan Viak. 
Øvrige samarbeidspartnere er Telenor, Norkring, Statnet, og Telemark 
Turistforening 
 

Aktiviteter 

Bygging av toalettanlegg på Gaustatoppen, samt kapasitetsutvidelse på 
Gaustabanen som innebær ombygging av eksisterende bane samt ny trikk inn i 
fjellet 
 

Målgrupper 

Fotturister til Gaustatoppen og besøkende med Gaustabanen. 
I tillegg toalett for ansatte 
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Resultat 
Bedre infrastruktur som toalettanlegg er nå påkrevd med den turistøkningen 
som har vært de siste år. 
Med kapasitetutvidelse på banen vil det resultere i større omsetning og bedre 
inntjening. 
 

Effekter 

Kapasiteten på banen i sommer og høstperiode er i dag sprengt og vil med 
utvidelse kunne doble kapasiteten som gir grunnlag for flere overnattinger i 
region og er en del av en 10 års utviklingsplan. 
Nye toaletter vil gi mindre forsøpling av naturen. 
 

Tidsplan 

Anbud er innhenta på toalettløsning og entreprenør er klar for å starte siste del 
av november mnd. Beregnet byggeperiode er ca. 2 mnd. 
Detaljprosjektering på ombygging av bane starter uke 46 og ombygging er 
planlagt ferdigstilt i mars mnd. 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Personalkost         0 

02.Innkjøpte tjenester   100 000   350 000    
  450 

000 

03.Utstyr  
 7 390 

000    
 7 390 

000 

04.Andre kostnader   900 000     
  900 

000  

Sum kostnad 
1 000 

000 
7 740 

000    
8 740 

000 

 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering         0 

02.Annen offentlig 
finansiering  

 1 000 
000     1 000 000 

03.Privat finansiering  
 4 600 

000     4 600 000 

Telemark 
Utviklingsfond  3 140 000      3 140 000  

Sum finansiering 
3 140 

000 
5 600 

000    
8 740 

000 
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3.4 Vedtak i styret 

 

6. SAK NR 19 SØKNAD FRATELEMARK ALPIN 

6.1. Forslag til vedtak 

Styret bevilger til sammen 0,95 MNOK til profilering av vinter Telemark. 
Tilskuddet dekkes inn som beskrevet i forslaget fra daglig leder. 

6.2. Vurdering av daglig leder. 

Telemark Utviklingsfond har i 2012,2013 og 2014 bevilget totalt 3,0 MNOK til 
Telemark Alpint AS for felles vintermarkedsføring av Telemark. 
Markedsføringen har vært spesielt rettet mot det Danske markedet. 

Daglig leder er fornøyd med det resultatet som er oppnådd for disse 
bevilgningene. 

Denne typen av nettverksprofilering er etter daglig lederes mening den formen 
vi bør utvide i Telemark. Alle deltagerne i nettverket melder om økte aktiviteter i 
2014/2015 sesongen. Det kan tyde på at denne formen for samarbeid kan virke 
og at vi oppnår de mål som er ønskelig. 

Kampanjene er felles markedsføring for alle alpindestinasjoner i Telemark som 
Lifjell, Gautefall, Rauland, Raulandsfjell, Gaustablikk, Haukelifjell og Vrådal. 

Telemark Alpint legger opp til en total investering i markedsprofilering på 3,8 
MNOK for sesongen 2015/2016. De søker TUF om 1,5 MNOK. 

I etterkant av søknaden er kampanjene økt med 0,7 MNK. Dette er finansiert av 
aktørene og samarbeidspartnere. 

De melder om en økning av bookingen på ca 12% i forhold til siste år, dette 
indikerer at denne typen av profilering gir ønsket effekt. 

Daglig leder vil anbefale at TUF bevilger 0,9 MNOK og forventer at aktørene 
selv dekker inn manglende finansiering. 

Tradisjonelt i virkemiddelapparatet har vi vært opptatt av å yte tilskudd i forhold 
til dokumenterte kostnader i forkant av kampanjer. Aktørene har i flere år ønsket 
at de skal ha frihet til å velge de kanaler og virkemiddel som til enhver tid er det 
best for å nå et ønsket mål. 

Daglig leder er enig i disse ønskene når det gjelder profilering, da må vi ha tillit 
til at aktørene bruker de markedskanalene som til enhver tid er det mest 
optimale. I etterkant av kampanjene så må søker lage en rapport over 
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kostnader og effekt av de forskjellige tiltak. Daglig leder vil ha en tett dialog med 
søker om de oppnådde effekter i etterkant av sesongen. 

Daglig leder vil derfor anbefale at TUF bevilger 0,9 MNOK til kampanjer i 
vintersesongen 2015/2016. Telemark Alpint velger de kampanjer og de tiltak de 
mener er de beste for å nå ønsket mål. 

Telemark mangler en helhetlig plan for markedsføring og profilering av 
Telemark. Tiltakene som Telemark Alpin ønsker å gjennomføre burde vært en 
del av en slik plan. 

Fra neste sesong må alle offentlige aktører i Telemark sørge for at det er en slik 
plan. Da bør søknader som dette behandles med tanke på en felles strategi. 

6.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Tilskuddet vil være med på å bygge opp under arbeidsplasser og aktivitet i 
Telemark, spesielt på vinterdestinasjonene. Dette er innenfor de rammene 
fondet skal arbeide. 

6.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Fylkeskommunen har i sine planer vedtatt at de skal øke markedsandelene 
betydelig for Telemark. Profileringstiltak som dette vil være med på å bygge opp 
under disse ønskene. 

6.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Tiltakene vil ikke profilere enkelt destinasjoner i Telemark, men vil fremstå som 
samlet profilering av vinterregionen Telemark. Støtte er således innenfor 
rammen som er tillatt. 

6.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Søknaden er kopiert i sin helhet 

Kort beskrivelse 
Telemark Alpin AS (TelemarkSuperski) har siden etableringen 7 mars 2012 
koordinert og gjennomført vinterkampanjer i Danmark og Norge sammen med 
Color Line og Innovasjon Norge. 
TelemarkSuperski har fremstått som EN aktør (ikke 7 små) og fått 
oppmerksomhet og plass, spesielt i Danmark, på nivå med de 2 store i 
bransjen, Skistar(Hemsedal/Trysil) og Alpinco(Kvitfjell/Hafjell). Dette har vært 
mulig ved å slå våre markedsmidler sammen, og samtidig at vi har fått bidrag 
fra TUF. 
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Prosjektbeskrivelse 
TelemarkSuperski er av den oppfatning at dette samarbeidet, både internt 
mellom aktørene, og med TUF har vært særdeles vellykket. 
Etter tre sesonger ser vi at Telemark har styrket sin posisjon betydelig på 
vintermarkedet, og har tatt igjen en god del av det vi hadde tapt til de største 
destinasjonene før denne betydelige markedsatsingen. Tallene fra Color Line 
viser at Telemark har tatt markedsandeler og er eneste region med vekst i det 
danske markedet som på totalbasis har vist en liten nedgang. Vi ser også i 
statistikkene fra Alpinanleggenes Landsforening at skisentrene i Telemark har 
hatt den største veksten i heiskortomsetning de siste årene 
Vi mener det er helt avgjørende å fortsette denne helhetlige og målrettede 
markedsatsingen de neste årene. Vi tror imidlertid det er viktig å få på plass en 
mer langsiktig plan og en finansiering som gjør markedsarbeidet mer 
forutsigbart. Vi ønsker derfor en dialog med TUF om hvordan vi kan få til en mer 
langsiktig avtale enn for kun et år av gangen. 
For de neste 5 årene har Telemark Alpin som målsetning å forsterke 
markedsføringen og markedsposisjonene ytterligere.  Dette skal gjøres 
gjennom videre satsing på det danske markedet, en økt satsinng på det 
svenske markedet, samt en videreføring av markedskampanjen «Telemark 
Winter Tour» på det norske markedet. 
De enkelte elementer for de fremtidige sesonger vil fordeles etter hvilke aktører 
som det vil være mest lønnsomt å samarbeide med. 
For sesongen 2015/16 vil FjordLine komme inn som ny partner i kampanjen, 
sammen med Color Line, Innovasjon Norge, og forhåpentligvis TUF.  I tillegg 
jobbes det mot Skiexpo Norge (norges største vintersportsmesse og 
eventarrangør) for gjennomføring av «Telemark Winter Tour». 
For 2015/16 planlegges følgende aktiviteter: 
Danmarkskampanjen 2015/16;  
Fellesannonsering/kampanje med Color Line         2.200.000,- 
Fellesannonsering/kampanje Fjord Line                   600.000,- 
Deltagelse Innovasjon Norges Vinterkampanje               300.000,- 
Norgeskampanjen 2015/16; 
Telemark Winter Tour                                    300.000,- 
Annonsering/messer og lignende                                    200.000,- 
Sverige kampanjen 2015/16;         
Fellesannonsering/kampanje FjordLine                          100.000,- 
Fellesannonsering/kampanje Bengt Martins                   100.000,- 
Totalt markedsaktiviteter 2015/16                                3.800.000,-  
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Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Telemark Alpin AS 
Org.nr:998 348 811 

c/o Lars Svartdal, 
Gaustablikk 
3660 RJUKAN 

48020082 

Kontakt-
person  

Per Hanstad 
 

Lifjellvegen 970 
3804  BØ I 
TELEMARK 

48020082 

Prosjekt-
leder 

- 
 

- 
     

- 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere: 
 Ja Vi har mottatt støtte til markedssatsing fra TUF de tre siste årene. 
 

Bakgrunn 

 
Gjennomfører målrettet markedsatsing av Telemarks vinterdestinasjoner i det 
danske, svenske og det norske markedet 
 

Prosjektmål 
Øke heiskortomsetningen og trafikken med Color Line/FjordLine fra Danmark 
og Sverige mer enn markedet/øvrige vinterdestinasjoner i Norge. 
Øke merkevarekjennskapen til vår region i de skandinaviske markedene. 
 

Forankring 

Forankret i selskapets styre hvor eierne/daglige ledere i alle skisenterene 
møter. 
 

Prosjektorganisering 
Prosjektet koordineres og administreres av styret og daglig 
leder/markedsansvarlig i selskapet Telemark Alpin AS. Dette er eneste oppgave 
for dette selskapet. 
 

Samarbeidspartnere 
Color Line 
Fjordline 
Innovasjon Norge  
SkiExpo 
Telemark Utviklingsfond 
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Aktiviteter 

Fellesannonsering/kampanje med Color Line - Danmark 
Fellesannonsering/kampanje med Fjordline - Danmark 
Deltagelse i Innovasjon Norges danske vinterkampanje 
Deltagelse på messer - Danmark 
Telemark Wintertour 2016 - kampanje /event - Norge 
Fellesannonsering/deltagelse på messer - Norge 
Fellesannonsering/kampanje med Fjordline - Sverige 
Fellesannonsering/kampanje Begnt Martins – Sverige 
 

Målgrupper 
Barnefamilier som ønsker skiferie i Danmark, Sverige og Norge 
 

Resultat 
Øke heiskortomsetningen og trafikken med Color Line/FjordLine fra Danmark 
og Sverige mer enn markedet/øvrige vinterdestinasjoner i Norge. 
Øke merkevarekjennskapen til vår region i de skandinaviske markedene. 
 

Effekter 
Omsetningsøkning i alle sksienterene  
Betydelig økt handel for butikker/servicenæringen på alle destinasjoner 
 

Tidsplan 
De danske kampanjene starter i september og er i stor grad unnagjort innen 
nyttår. Den norske kampanjen går gjennom hele vintersesongen fra desember 
til mars/april. 
I Sverige vil kampanjen konsentreres om siste del av sesongen. 
 

 
Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 20

19 
SUM 

01.Personalkost         0 

02.Innkjøpte tjenester 
 3 800 

000 
 3 900 

000 
 4 000 

000    11 700 000 

03.Utstyr         0 

04.Andre kostnader         0  

Sum kostnad 
3 800 

000 
3 900 

000 
4 000 

000   
11 700 
000 
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Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering         0 

02.Annen offentlig 
finansiering         0 

03.Privat finansiering 
 2 300 

000 
 2 400 

000 
 2 500 

000    7 200 000 

Telemark 
Utviklingsfond 

 1 500 
000 

 1 500 
000 

 1 500 
000    4 500 000  

Sum finansiering 
3 800 

000 
3 900 

000 
4 000 

000   
11 700  
000 

 

Geografi 
817-Drangedal, 821-Bø, 826-Tinn, 829-Kviteseid, 834-Vinje 
 

3.5 Vedtak i styret 
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7. SAK NR 20 SØKNAD FRÅ AKVAFARM RJUKAN 

7.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 900.000- til Akvafarm Rjukan for å realisere 
forprosjekt. 

Det er en forutsetning at selskapet skaffer nødvendig egenkapital i samsvar 
med søknaden, før tilskudd fra TUF kan utbetales. Egenkapitalen som skytes 
inn må være i kontanter. 

7.2. Vurdering av daglig leder. 

Selskapet søker om støtte til å gjennomføre et forprosjekt som skal gi 
nødvendig informasjon for å starte med et hovedprosjekt som går utpå å 
etablere et fiskeoppdrettsanlegg for laks i ferskvann. 
 
En etablering av et permanent anlegg for oppdrett av laks i ferskvann vil kunne 
sysselsette ca 45 personer og skal produsere 8 000 tonn ferdig produkt. 
 
Et hovedprosjekt vil kreve investeringer på ca 620 MNOK. 
 
Forprosjektet skal gi og danne grunnlaget for rapport om grunnvannskvalitet, 
rapport om respientkvalitet, komplet konsesjonssøknad til TFK, 
Pilotproduksjons av laks, intensjonsavtale med SIVA om finansiering bygging av 
anlegg. 
 
Daglig leder har vært med på en rekke møter sammen med Innovasjon Norge 
og Rjukan Næringsutvikling, felles for alle er at dette er et spennende prosjekt 
som kan gi Tinn og Telemark en ny etablering som vil resultere i nye 
arbeidsplasser. 
 
Det er tenkt en tredeling av finansieringsstøtte fra disse tre 
virkemiddelaktørene. Innovasjon Norge og Næringsfondet i Tinn har allerede 
innvilget sine deler av finansieringspakken. 
 
Selskapet har dokumentert avtale med en stor investor om etablering av 
hovedprosjektet, dette er avhengig av deltagelse fra Siva i etablering av fabrikk 
lokaler. 
 
Den politiske ledelsen i TFK sammen med næringssjefen i fylket er i tett dialog 
med Siva for å få til mulig investeringsstøtte til hovedprosjektet. 
 
Det er et felles ønske om å etablere bedrifter med grønn profil, dette prosjektet 
vil være med på bygge opp under dette tankesettet. Tinn og Telemark vil med 
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dette få et unikt prosjekt der vår hovedressurs vann blir brukt i flere kjeder av en 
produksjon. 
 
Vann fra område danner grunnlaget for kraftproduksjon, det samme vannet 
danner grunnlaget for å kjøle ned datamaskiner, det varme vannet fra kjøling av 
datamaskiner danner grunnlaget for god vekst av laks i fiskeoppdrett. 
 
Etter daglig leders syn må dette være et eksempel på utnyttelse av grønn 
energi. 
 
Daglig leder vil anbefale at det bevilges kr 900.000- til forprosjektet. 

7.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal delta i prosjekter der en kan se muligheter for etableringer av 
arbeidsplasser. Dette prosjektet vil om det lykkes være med på å gi flere 
arbeidsplasser til Tinn. 

7.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Tiltak for å etablere arbeidsplasser i Telemark er i samsvar med TFK sine 
planstrategier. 

7.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Støtte til prosjektet vil være innenfor begrepet ulovlig statsstøtte. Daglig leder 
vurdere dette prosjektet til å dekke seg inn under unntaksregler referert til 
artikkel 18 i gruppeunntaket. Støtte til konsulentbistand. 

7.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 

Akvafarm Rjukan søker støtte til gjennomføring av forprosjekt for etablering av 
et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Svadde Industriområde, Rjukan, Tinn 
Kommune 
 

Prosjektbeskrivelse 
Forprosjektet skal gi selskapet nødvendig informasjon til å kunne gjennomføre 
en større prosjektering av produksjonsanlegg på Rjukan. Selskapet har allerede 
i dag en kjøpsopsjon på en 33 mål industritomt på Svadde Industriområde i 
Rjukan. Videre har selskapet søkt NVE om grunnvannsuttak. 
Konsesjonssøknaden er nå ute på høring. Høringsrunden avsluttes medio mars 
2015. 
Det er behov for å gjennomføre flere innledende kartlegginger sammen med 
teknologileverandører for å kartlegge utslippsmengde og vann/varmebehov. 
Denne type data er anleggsspesifikk og det er derfor avgjørende at vi kan inngå 
et samarbeid med en eller flere leverandører for å få kartlagt dette i forbindelse 
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med utslippssøknader samt endelig kostnadskalkyler for den etterfølgende 
prosjekteringsfasen.   
Akvafarm Rjukan skal produsere laks i ferskvann i hele syklusen frem til slakt. 
Ved Freshwater Institute i Shepherdstown, West Virginia, USA (et 
forskningssenter under The Conservation Fund) har man jobbet med laks og 
regnbueørret i ferskvannsbaserte resirkuleringsanlegg på land de siste 20 
årene. Resultatene fra produksjon av atlantisk laks har vært meget 
tilfredsstillende og viser seg være konkurransedyktig med tradisjonell sjøbasert 
oppdrettslaks. Freshwater Institute har siden 2012 brukt norske Salmobreed 
som rognleverandør med meget gode resultater. 
Som en del av forprosjektet vil Akvafarm Rjukan engasjere både Freshwater 
Institute og Salmobreed som rådgivere. Videre ønsker vi å replikere 
produksjonen fra Freshwater Institute i et pilotanlegg ved Gesellschaft für 
Marine Aquakultur (GMA) i Büsum, Tyskland. Anlegget gir oss mulighet til å 
prøve ut produksjon i liten skala med samme vannkvalitet tilgjengelig på Rjukan 
parallelt med utviklingsarbeidet. Vi har siden 2013 samarbeidet med GMA og er 
meget fornøyd med forskningskompetansen der.  
Formålet med pilotproduksjonen er todelt 1) redusere utfordringene knyttet til 
drift av RAS-anlegg i ferskvann med laks ved å replikere og tilpasse 
produksjonen til vannkvaliteten som er tilgjengelig i Rjukan og 2)  Korte ned 
innkjøringsfasen ved hovedanlegget på Rjukan, ved å danne et eget 
datagrunnlag fra egen produksjon.  
Som beskrevet er det flere parallelle prosesser i forprosjektet. Forprosjektet skal 
kulminere i en konsesjonssøknad til Telemark Fylkeskommune. Det skal også 
gi eget datasett fra pilotproduksjon og replikasjon av ferskvannsproduksjen ved 
Freshwater Institute. Videre er det nødvendig å gjennomføre grunnvann- og 
resipientanalyser som en del av kartleggingsarbeidet for etablering av et anlegg 
på Rjukan.  
   

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Akvafarm Rjukan AS 
Org.nr:915308775 

Bygg 270, Rjukan 
Næringspark 
3660 RJUKAN 

45397575 

Kontakt-
person  

Akvafarm Rjukan AS 
 

Bygg 270, Rjukan 
Næringspark 
3660  RJUKAN 

45397575 

Prosjekt-
leder 

Carl Ivar Holmen 
 

Tomtegata 40 
3714  SKIEN 

45397575 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere: 

Nei. Viser til koordineringsmøte mellom Telemark Utviklingsfond, Rjukan 
Næringsfond og Innovasjon Norge den 10.09.2015. Etter samtale med 
Innovasjon Norge den 15.09.2015 er det lagt opp til en tredeling av 
støttebeløpet. Det er sendt likelydende søknader til Rjukan Næringsfond og 
Innovasjon Norge. 
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Bakgrunn 

Oppdrett av fisk har over de siste 20 årene vokst sterkt i, spesielt i Norge der 
primærproduksjonen er laks i merder  i sjø. Etterspørselen etter rød fisk sterk 
og forventes være sterk i overskuelig fremtid. Sittende regjering har et uttalt mål 
om at produksjonsvolumet av oppdrettsfisk skal øke fra ca 1 mill tonn i 2013 til 
ca 5 mill tonn i 2050. For å nå denne målsetningen må det betydelig innovasjon 
til, både for produksjon og håndtering av miljøeffektene. En sannsynlig utvikling 
er at produksjonsmetodene blir mer differensiert der man vil se nye arter og nye 
produksjonsmetoder, der større deler av produksjonen går på land for unngå 
store miljøbelastninger og sykdom som plager sjøbasert oppdrett. 
Akvafarm Rjukans forretningsidé kombinerer kjent resirkuleringsteknologi og et 
kjent markedsprodukt med innovasjon og industrell størrelse. Ved å produsere 
laks i ferskvann i lukkede tanker på land vil man unngå rømming samt 
problemer som lus og sykdommer. Videre vil hele anlegget varmes opp med 
spillvarme fra nærliggende kjemisk industri og dataserversenter. Denne 
kombinasjonen vil ikke bare gi betydelige driftsbesparelser ettersom oppvarmet 
vann er en betydelig kostnad, men også være med å gi produkt og selskap en 
unik miljøprofil som ikke finnes i norskprodusert oppdrettsfisk. 

Prosjektmål 
Forprosjektet skal kartlegge viktige områder som utslippmengde, innledende 
kostnadskalkyle av fullstendig produksjonsanlegg, lønnsomhetskalkyle, osv. 
samt gi grunnlag for en konsesjonssøknad til Telemark Fylkeskommune om 
produksjon av laks på Rjukan. Videre vil forprosjektet også inkludere oppstart 
på pilotproduksjon av laks i ferskvann ved Gesellschaft für Marine Aquakultur i 
Büsum, Tyskland som skal gå frem til oppdrettsanlegget er i drift. 
 

Forankring 
Prosjektet er godt forankret i Tinn kommune, Telemark Fylkeskommune og 
virkemiddelapparatet. Det er allerede gjennomført samordningsmøter mellom 
berørte sektormyndigheter. Videre har Rjukan Næringsutvikling vedtatt at de 
ønsker å gå inn som deleier sammen med SIVA i eiendomselskapet som skal 
bygge og eie eiendommen. 
 

Prosjektorganisering 

Forprosjektet ledes av prosjekteier Akvafarm Rjukan AS. Det nedsettes en 
prosjektgruppe med eksterne rådgivere og samarbeidspartnere. Prosjektet vil 
jobbe fortløpende med innehenting av dokumentasjon, utarbeide analyser og 
beregninger som underlagsmateriale til en konsesjonssøknad for oppdrett av 
laks i ferskvann til Telemark Fylkeskommune 

Samarbeidspartnere 

Krüger Kaldnes 
Salmobreed 
Gesellschaft für Marine Aquakultur  
Fjellab 
Akvaplan NIVA 
Rjukan Næringsutvikling 
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SIVA 
 

Aktiviteter 
Som en del av forprosjektet vil Akvafarm Rjukan engasjere både Freshwater 
Institute og Salmobreed som rådgivere. Videre ønsker vi å replikere 
produksjonen fra Freshwater Institute i et pilotanlegg ved Gesellschaft für 
Marine Aquakultur (GMA) i Büsum, Tyskland. Anlegget gir oss mulighet til å 
prøve ut produksjon i liten skala med samme vannkvalitet tilgjengelig på Rjukan 
parallelt med utviklingsarbeidet. Vi har siden 2013 samarbeidet med GMA og er 
meget fornøyd med forskningskompetansen der.  
Formålet med pilotproduksjonen er todelt 1) redusere utfordringene knyttet til 
drift av RAS-anlegg i ferskvann med laks ved å replikere og tilpasse 
produksjonen til vannkvaliteten som er tilgjengelig i Rjukan og 2)  Korte ned 
innkjøringsfasen ved hovedanlegget på Rjukan, ved å danne et eget 
datagrunnlag fra egen produksjon.  
Som beskrevet er det flere parallelle prosesser i forprosjektet. Forprosjektet skal 
kulminere i en konsesjonssøknad til Telemark Fylkeskommune. Det skal også 
gi eget datasett fra pilotproduksjon og replikasjon av ferskvannsproduksjen ved 
Freshwater Institute. Videre er det nødvendig å gjennomføre grunnvann- og 
resipientanalyser som en del av kartleggingsarbeidet for etablering av et anlegg 
på Rjukan. 

Målgrupper 
Forprosjektet er en avgjørende del av totalprosjektet Akvafarm Rjukan og skal 
resultere i en konsesjonsøknad for landbasert oppdrett av laks i Tinn Kommune. 
Videre vil resultatene fra forprosjektet (hernunder konsesjon) danne grunnlaget 
for kapitalinnhenting til hovedprosjektet vinteren 2016 
 

Resultat 
Prosjektet skal gi: 
 - Rapporter om grunnvannskvalitet 
 - Rapporter og resipientkvalitet 
 - Komplett konsesjonssøknad til Telemark Fylkeskommune  
 - Pilotproduksjon av laks i ferskvann ved Gesellschaft für Marine Aquakultur i   
Büsum, Tyskland 
 - Intensjonsavtale med SIVA om finansiering bygging av anlegg 
 

Effekter 
Prosjektet vil gi følgende effekter: 
  
 - Gi Telemark Fylkeskommune og Tinn kommune et tilfredsstillende  
dokumentasjonsgrunnlag for å gi Akvafarm Rjukan konsesjon for landbasert 
oppdrett av laks 
 - Samlet beslutningsgrunnlag Akvafarm Rjukan for kapitalinnhenting til 
hovedprosjekt vinter 2016. 
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Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2

0
1
9 

SUM 

01.Personalkost   400 000   350 000      750 000 

02.Innkjøpte tjenester   930 000 
 1 000 

000     1 930 000 

02.Innkjøpte tjenester   500 000   300 000      800 000 

02.Innkjøpte tjenester   571 220       571 220  

Sum kostnad 
2 401 

220 
1 650 

000    
4 051 

220 

 
Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

02.Annen offentlig 
finansiering   900 000     

  900 
000 

02.Annen offentlig 
finansiering   900 000     

  900 
000 

03.Privat finansiering   701 220   650 000    
 1 351 

220 

Telemark 
Utviklingsfond   900 000     

  900 
000  

Sum finansiering 
3 401 

220 650 000    
4 051 

220 

 
Geografi 
826-Tinn 
 

3.6 Vedtak i styret 
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8. SAK NR 21 SØKNAD FRA TREUNGFESTIVAL AS 

8.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond kan ikke imøtekomme søknad om støtte på kr 
150.000,- til forprosjekt for Treungfestival AS. 

Styret mener at det ikke skal ytes støtte til festivaler innen musikk, teater o.l. 
Søknader om støtte til tiltak som dette må behandles av Telemark 
Fylkeskommune. 

 

8.2. Vurdering av daglig leder. 

Treungfestival AS søker om kr 150.000,- i støtte forprosjekt for å utvikle 
Treungen til en musikkdestinasjon. 

Telemark har en rekke festivaler, der noen har søkt om å få støtte til både drift 
og videreutvikling av sine konsepter. Disse har fått avslag fra styret i tidligere 
vedtak. 

Daglig leder ser at de fleste av våre festivaler sliter med å få økonomi inn i sine 
prosjekter. Det er nærliggende å tenke at ambisjonsnivået i forhold til publikum 
og dermed økonomiske resultater er store. 

Styret i TUF har tidligere ikke vært villig til å støtte festivaler innen musikk, 
teater o.l. Etter daglig lederes syn bør ikke TUF gå inn på støtte til festivaler. 

Etter den informasjon som daglig leder har er det også sendt likelydende 
søknad til Telemark fylkeskommune, det ser ikke ut til at administrasjonen i TFK 
vil anbefale støtte. 

Daglig leder mener at TUF ikke skal innvilge støtte til Treungfestival AS eller 
lignende arrangement. Dersom det skal bli aktuelt å støtte om under tiltak som 
dette må det skje i samarbeid med kulturavdelingen i TFK, de må behandle 
søknader og i tilfelle innvilge støtte. Det kan være aktuelt for TUF å bidra til 
finansiering av slike tiltak sammen med TFK. Da må i tilfelle TFK søke TUF om 
slik støtte. 

8.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Det er ikke innenfor hovedformålet til TUF å yte slik støtte. Det vil være mulig å 
definere seg innen definisjonen i hovedsak. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 34 av 100 
 

8.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Daglig leder kan ikke se hvor støtte til disse festivalene er definert i 
planstrategier for TFK.  

8.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Det vil være mulig å yte støtte innen begrepet bagatellmessig støtte. 

8.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Søknaden er kopiert inn i sin helhet. 

Kort beskrivelse 
Eit forprosjekt som skal greie ut om mogleghetane for å bygge opp Treungen til 
å bli ein musikkdestinasjon - Treungen Music City. Vi skal sameine 
Treungenfestival, lokal/regional musikkultur, barne- og ungdomsarbeid, 
reiselivssatsing og næringsutvikling for å skape ein musikkdestinasjon med 
tilhøyrande arbeidsplassar. 
 

Prosjektbeskrivelse 
Treungen Music City er eit destinasjonsutviklingsprosjekt, der både 
innbyggjarar, tilflytterar og tilreisande er målgruppe. 
Treungen Music City er eit mål i det fjerne, ein ide som både ildsjeler, realistar, 
næringsdrivande og Nissedal kommune ynskjer å vite om kan realiserast. 
Derfor har vi organisert arbeidet i eit forprosjekt. 
Forprosjektet er eit breitt prosjekt som er meint å skulle samle tankar og idear til 
ei berekraftig utvikilng i Treungen, basert på musikk. 
Prosjektet skal utviklast gjennom prosjektgruppa som er samansett av spesielt 
utvalde personar med ulike styrkar og fagområder. 
Gruppa skal jobbe med ideane som foreløpig er kategorisert slik: 
Flytting av festivalplass for å kunne tilby fleire aktivitetar på sama området 
gjennom heile året 
Utvikle arrangement gjennom heile året, alt frå bakgårdskonsertar til 
musikkcruise 
Involvering av barn og unge gjennom kulturskulearrangement, musikkleir, 
talentshow og musikkskule 
Undersøke høve til samarbeid med Vinje og Seljord kommune innan 
festival/arrangement og dei andre VT kommunane innan kulturskule og barne- 
og ungdomsarbeid 
Analysere potensialet for utvikling av tilknytta reiselivsprodukt som overnatting 
(musikkcamping), mat (med toner), aktivitetspark, museum og anna 
Musikk som inkludering (flyktiningar/andre) 
Musikkterapi (for barn og eldre) 
I tillegg skal gruppa arbeide med analyser av anleggs- og utstyrsbehov,s amt 
areal, marknad for musikkbaserte opplevignar i Sør-Norge, økonomisk berekraft 
og forventa næringseffekt. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 35 av 100 
 

Det er ynskjeleg å knytte til seg kontaktar som har lykkast med tilsvarande 
satsing og dette kan innebere noko reising. 
Prosjektgruppa er samansett av fagpersonar innan musikk, kulturskule, 
økonomi, næring og bygdeutvikling. Gruppa har ansvar for utvikling og 
avgrensing av idear som skildra over. Prosjektleiar har erfaring frå mange 
tilsvarande prosessar og har ansvaret for å dra prosjektet i rett retning til rett tid.  
   

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Treungenfestival AS 
Org.nr:992567422 

Treungen 
3855 TREUNGEN 

99483077 

Kontakt-
person  

Jørgen Solberg 
 

Treungen 
3855  TREUNGEN 

99483077 

Prosjekt-
leder 

Monica Sølyst 
 

Klokkarhamaren 6 
3870  FYRESDAL 

99240253 

 
 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  
Nei 
 

Bakgrunn 
Nissedal kommune ligg lengst sør i Vest-Telemark og er porten til resten av 
fylket sørover. Treungen er kommunesenteret i Nissedal og sentrum for mange 
av kommunens aktivitetar. 
Folketalet i Nissedal kommune hadde ein topp i 2014 med 1451 innbyggjarar, 
medan i dag er talet nede i 1439. Vekst i innbyggjartalet er avgjerande for ei 
positiv utvikling i kommunen. Attraktivitet som bustadkommune heng nøye 
saman med tilgjenge på attraktive arbeidsplassar. (Frå Kommunal planstrategi, 
Nissedal kommune) 
Nissedal kommune har eit mål om å styrke og vidareutvikle lokalt næringsliv for 
å vere attraktiv for busetjing og reiseliv og eit av delmåla er å arbeide for styrka 
identitetskjensle og merkevarebygging. 
Nissedal har allereie eit variert og viktig reiseliv, der det største arrangementet 
Treungenfestivalen i 2015 nådde eit besøkstal på 14 000 personar. 
I fylgje den regionale analysa for Vest-Telemark gjort av Telemarksforsking for 
2014 seier dei at Vest-Telemark har ein svakt synkande trend i folketalet, 
regionen har fødselsunderskot og netto utflytting til andre norske regionar. Når 
det gjeld næring har Vest-Telemark best vekst i av regionane i Telemark og 
beregnast som det mest innovative næringslivet i Telemark. Det viser at det 
virkar å tenke nytt og annleis i denne regionen. Det viser og at ein må stå på for 
å sjå nye moglehetar og nye arbeidsplassar for å stemme opp under synkande 
folketal. 
Vest-Telemark er rik på musikkultur og arrangement. Seljord er den store 
festivaldestinasjonen med tilstellingar gjennom heile sommarhalvåret. Desse 
arrangementa med fokus på country og danseband dreg mange tusenar inn i 
vår region. I Vinje står folkemusikken sterkt og denne kommunen har med sine 
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flotte tradisjonar og kunnskap fått fram fleire folkemusikarar både nasjonalt og 
internasjonalt. 
Treungen har satsa på pop og rock og utfyller på denne måten det totale 
musikktilbodet i Vest-Telemark regionen. Dei tre knutepunkta Seljord, Vinje og 
Treungen kan gje eit fullgodt tilbod til musikkelskarar innan dei fleste kategoriar. 
Vinje og Seljord har bygd opp ein del av reiselivet sitt rundt musikksatsing. I 
begge kommunane er det mange arbeidsplassar og mykje handelsutvikling 
grunna desse satsingane. Det visar at det er grunnlag for å satse på musikk 
som reiseliv og at Treungen har mykje ubrukt potensial. 
Gründer av Treungenfestivalen, Jørgen Solberg, har hatt ei flott utvikling dei 
seiste åra og no ser han at fleire kan ha nytte og glede av at bygda satsar på 
musikk som næring. Gjennom arbeidet med festivalen har han også mykje 
kontakt med ungdomsmiljøet og meiner at ein kan få mange positive effektar av 
å blande ungdom og musikk meir offensivt. 
 

Prosjektmål 
RESULTATMÅL: 
Samaeine Treungenfestival, lokal/regional musikkutltur, barne- og 
ungdomsarbeid, reiselivssatsing og næringsutvikling for å skape ein 
musikkdestinasjon ut av Treungen med tilhøyrande arbeidsplassar. 
 

Forankring 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling i Telemark (2011): 
Mål: Økt attraktivitet som bo- og besøkssted. 
Treungenfestival er blitt et varemerke og trakk i 2015 til seg ca 14000 gjester, 
noe som bidrar til å sette Telemark på kartet i positiv forstand. Meir satsing på 
musikk vil forsterke denne attraktiviteten. 
Regional plan for reiseliv og opplevelser (2011): 
Mål: Fremme utviklingen av helhetlige og gode opplevelser i reiselivet 
Treungen Music City går inn under arrangementsturisme og bidrar til både 
overnatting og økt lokalhandel i arrangementskommunen. Med økt samarbeid 
med andre tilbydere i regionen kan festivalen bidra til flere helhetlige 
opplevelser i Telemark. 
Fra regjeringen Folkehelsemelding (2015) 
.. Det er et mål at flere skal oppleve god psykisk helse og at de sosiale 
forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Vi vil skape et samfunn som i større 
grad fremmer psykisk helse gjennom å legge mer vekt på forhold i omgivelsene 
som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Tiltak for å fremme 
psykisk helse og forebygge ensomhet er derfor en viktig del av 
folkehelsepolitikken. Regjeringen vil i samarbeid med frivillig sektor mobilisere til 
en felles innsats for å forebygge ensomhet og bidra til sosial støtte. 
Musikk kan brukesbåde i kulturrelle og sosiale perspektiv. Arrangement kan 
være med å forebygge ensomhet, og bidra til at unge og andre kan gjøre noe 
sosialt sammen. Ved å bygge opp kompetanse rundt musikk terapi kan dette 
brukes inn i barnehage, skole, kulturskole, eldreomsorg, psykisk helsevern og 
ettervern. 
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Prosjektorganisering 

Prosjektledelse 
Prosjektansvarleg: Jørgen Solberg 
Prosjektleiar: Faun ved Monica Sølyst 
Øvrige roller: 
Prosjekteigar: Treungenfestival AS (styret) og Nissedal kommune 
Styringsgruppe: Treungefestival, Nissedal kommune, Telemark 
Fylkeskommune. Prosjektleiar møter i styringsgruppa 
Prosjektgruppe: 
Merethe Reinskås - musikkfagleg bakgrunn 
Linda Solberg - ide og arrangement 
Hølje Haugsjå - inkludering og terapi 
Kamilla Kochalska - Ide og arrangement 
Rune Sandel - kulturskule og ungdom 
Jørgen Solberg - gründer, ide og arrangement 
 

Samarbeidspartnere 

Nissedal kommune 
Kulturskulane i Vest-Telemark 
Telemark Fylkeskommune 
Kulturdepartement 
Nissedal Næringslag 
Telemarksvegen 
 

Aktiviteter 

Skrive prosjektplan 
Involveringsmøter med kommune og ressurspersoner 
Faste møter i prosjektgruppa - ideutvikling og avgrensing 
Kartlegging av behov og trendar i Sør-Norge 
Behovsanalyse anlegg/utstyr og areal i Treungen 
Analyse av økonomisk potensiale 
Planlegge og gjennomføre studietur 
Samle materiell til hovudprosjektplan 
Skrive prosjektplan til hovudprosjekt 
Rapportere på forprosjekt 
Søke midlar til hovudprosjekt 
 

Målgrupper 
Innbyggjarar i, tilflytterar og tilreisande til Nissedal kommune. 
 

Resultat 
A. Ideutvikling 
1. Kva skal Treungen Music City omfatte 
2. Avgrensing 
3. Plan for vidare satsing 
B. Behovsanalyse 
1. Marknad Sør-Norge 
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2. Samarbeidspartnerar 
3. Utstyrs- og anleggsstatus 
C. Økonomi og næringsanalyse 
1. Økonomisk berekraft 
2. Forventa næringseffekt 
 

Effekter 
A. Arbeidet har gitt oss eit klart bilete av kva Treungen Music City - 
hovudprosjekt skal omfatte og vi har ein plan for vidare satsing. 
B. Vi veit om det er marknad for ein musikkdestinasjon i Treungen. Vi veit kven 
vi skal samarbeid med og kva utstyr og anlegg vi treng for å lykkast. 
C. Vi veit om satsinga kan bli økonomisk berekraftig og vi har estimert kva 
næringseffektar Nissedal kommune kan få av ei slik satsing. 
Svara på desse spørsmåla avgjer om det er grunnlag for å satse vidare på 
Treungen Music City. 

 
Tidsplan 
Ideutvikling - kontinuerleg 
Avgrensing av prosjekt - Kontinuerleg, status innan 01.01.2016 
Behovsanalyse gjennomført - 01.03.2016 
Økonomi og næringsanalyse gjennomført - 01.04.2016 
Plan for hovudprosjekt klar - 01.05.2016 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

Innleige 
ressurspersonar   62 000   108 000    

  170 
000 

Prosjektleiing ihht 
prosjektplan   66 000   114 000    

  180 
000 

Reiser, diett, trykking 
og div    50 000      50 000  

Sum kostnad 128 000 272 000    400 000 

 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

Kulturbasert 
næringsutvikling   100 000     

  100 
000 

Nissedal kommune    50 000      50 000 

Norsk Kulturråd    50 000      50 000 

Telemark 
Utviklingsfond    150 000    

  150 
000 

Treungenfestival   28 000   22 000      50 000  

Sum finansiering 128 000 272 000    400 000 
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Geografi 
830-Nissedal 
 

3.7 Vedtak i styret 

9. SAK NR 22 SØKNAD FRA VILLA LOFOTEN 

9.1. Forslag til vedtak 

Styret kan ikke imøtekomme søknaden, etter styrets syn må andre offentlige 
aktører finansiere slike tiltak. 

Styret er av den oppfatning at de ikke skal bidra til filmprosjekter uten at det er 
fylkeskommunen som har vurdert prosjektene og ønsker å finansiere disse. 
TUF kan i slike tilfelle bidra med midler sammen med fylkeskommunen. 

Større prosjekter som har internasjonalt potensiale kan i tilfelle få innvilget 
støtte, dersom det har tilstrekkelig verdi for Telemark. 

 

9.2. Vurdering av daglig leder. 

Villa Lofoten søker om kr 300.000-  i støtte til å promotere filmen «Ei vise vil eg  
kveda» 

De søker også andre offentlige aktører som Telemark Fylkeskommune, Tinn 
Kommune og Vinje Kommune. Etter de opplysninger daglig leder har alle sagt 
nei til støtte. 

Prosjektet søkte TUF om støtte til produksjon av filmen, dette sa styrt i TUF nei 
til. 

Daglig leder ser ikke at det er rikti8g å støtte opp om prosjektet. 

Det må være andre offentlige aktører som må ta dette ansvaret. 

Daglig leder mener at TUF ikke skal innvilge støtte til filmprosjekter. Dersom det 
skal bli aktuelt å støtte om under tiltak som dette må det skje i samarbeid med 
kulturavdelingen i TFK, de må behandle søknader og i tilfelle innvilge støtte. Det 
kan være aktuelt for TUF å bidra til finansiering av slike tiltak sammen med 
TFK. Da må i tilfelle TFK søke TUF om slik støtte. 

Daglig leder er imidlertid av den oppfatning at TUF kan gi støtte til større 
prosjekter som har et internasjonalt marked og vil være egnet til å promotere 
Telemark på en tilstrekkelig måte. 
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9.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Støtte til filmproduksjon og promotering av disse er ikke direkte innenfor TUF 
sitt formål 

9.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Det er vanskelig å finne støtte i planstrategier for denne søknaden. 

9.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Det vi8l være mulig å innvilge støtte innen ESAS regelverk, da som 
bagatellmessig støtte. 

9.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Søknaden er kopiert i sin helhet. 
Opp gjennom århundrene har den muntlige sangtradisjonen hatt en viktig plass i norsk kultur. 
KVAR SONG EI SOGE er en film om de som synger. De bor rundt Møsvatn, og fører videre 
disse sangene den dag i dag. Dette lanseringsprosjektet dreier seg derfor om gjennom ulike 
instanser og virkemidler (kino, DKS, festivaler, sosiale medier, utenlands) og i samarbeid med 
Euforia Film as å fremme salg og spredning av denne dokumentarfilmen fra Telemark i inn- og 
utland. 

Prosjektbeskrivelse 

MÅL FOR LANSERINGEN: 
At filmen KVAR SONG EI SOGE når et størst mulig publikum og slik  
- fremmer interesse for og debatt om vår kulturarv 
- bidrar til oppmerksomhet om Telemark  
- skaper interesse for Rjukan og Notodden som verdensarv og 
reiselivsdestinasjon 
- indirekte bidrar til økt kulturbasert næringsvirksomhet i Øvre Telemark 
gjennom å synliggjøre lokalkulturens potensial 
Søker kan på forespørsel komme å vise filmen på kino for styret i Telemark 
Utviklingsfond. 
PREMIERE: 
Tentativ norsk kinopremiere begynnelsen av februar 2015. 
- Et voksent kvalitetspublikum, hovedsaklig kvinner 40-70 år, men filmen har 
også potensial blant ungdom 20 - 40 år, ikke minst om vi lykkes med vår 
strategi på sosiale medier. 
- Kjernepublikumet er folk med interesse for sang og musikk, språk og 
kulturhistorie, kultur- og verdensarv og filmkunst. 
- Sekundærmålgrupper er folk med interesse for natur, jakt og friluftsliv, 
industrikultur og samfunnsutvikling. 
SAMMENLIGNBARE FILMER: 
"Søsken til evig tid", "Folk ved fjorden" og "Brødre". 
POSISJONERING: 
Tittelen "Kvar song ei soge" vil skape nysgjerrighet i seg selv, fordi den har 
dobbel bunn. Den selges inn i pressen og presenteres på sosiale medier 
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gjennom å fokusere på at det dreier seg om en norsk dokumentar i 
skjæringspunktet mellom kulturdokumentar, filmportrett og musikkfilm. Filmen 
henvender seg til alle moderne mennesker som er interessert i hvordan folk 
lever i vårt eget land. Her får publikum mulighet til å komme bakenfor sine egne 
klisjeer, i det de gjenkjenner seg selv i de medvirkende. Interessen skapes 
gjennom overskrifter som «Hvorfor reise til India for å lære å meditere når en 
kan dra til Møsstrond for å lære å kvede?» 
STIKKORD: 
Sang og vann, fra generasjon til generasjon, folkesang og folkekultur, levende 
språk og dialektutvikling, natur og friluftsliv, vannkraftutbygging og 
industrihistorie, by og land, kulturarv og verdensarv. 
STYRKER/MULIGHETER: 
- Tittelen er poetisk, peker tilbake på tidligere generasjoner og assosierer at 
utøveren sier noe om seg selv og sitt eget liv gjennom det sangen forteller. 
- Sang og musikk har en unik plass i den norske befolkningen, noe som 
framkommer i filmen. Dessuten er det påfallende hvilken tyngde sangen kan ha 
i et menneskeliv, ikke minst fordi det er noe en bærer i sin egen kropp. 
- Folkesangen angår alle (nyere forskning viser at de fleste mødre synger for 
barnet sitt). 
- Familiens posisjon som kunnskapsarena er et aktuelt spørsmål både i den 
private og offentlige sfære. 
- Filmen problematiserer indirekte bevisstheten om den håndbårne kunnskapen 
og den immaterielle kulturarvens betydning i et samfunn og for 
enkeltmennesket. 
- Forholdet mellom by og land er en dagsaktuell problemstilling etter 
omstruktureringer i landbruk og fiskeri, og sett i relasjon til framtidas utfordringer 
med vår oljebaserte økonomi. 
- Hverdagskultur angår alle og er et underkommunisert felt. 
- Det fortelles nært og varmt. 
- Lydbildet er unikt, og rettferdiggjør denne delen av vår kulturarv. 
UTFORDRINGER: 
- Umiddelbart forstås begrepet kveding som et smalt tema dersom det ikke 
kommuniseres i en musikk- og kulturhistorisk sammenheng. 
- De medvirkende er ukjente (det er hele poenget fordi filmen handler om 
sangens plass i hverdagslivet). 
- Generelt vanskelig å trekke folk på denne type film. 
PRESSE: 
Det knyttes spesifikk pressekompetanse til lanseringen. Filmen formidles 
gjennom aktuelle sammenhenger: kvedingen settes i et historisk perspektiv i 
sammenheng med musikkens sterke posisjon i Norge i dag, folkesangen som 
universelt fenomen, folkediktningens plass i litteraturhistorien, kulturell endring, 
industri- og samfunnsutvikling, språkutvikling, endring i familiens posisjon som 
læringsarena og kunnskapsoverleveringens betydning i nære relasjoner. 
Det arbeides mot medier i de største byene, men også mot alle 
typer tidsskrift i regi av de 22 medlemsorganisasjonene i Norges 
kulturvernforbund, og organisasjoner som Norges Korforbund (tilsammen 200 
000 medlemmer) og Folkorg. 
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Filmen konnoterer forholdet mellom by og land, derfor er alle typer aviser med 
rural profil en egne målgruppe det utvikles særegent pressemateriale for. Det 
utvikles eget materiale for den kulørte presse, og natur-, jakt- og 
fiskemagasiner. Hardangervidda er et yndet sted for et potensielt stort 
publikum. 
AKTUELLE MEDIER: 
Aviser: 
De fleste store og meningsbærende avisene + håper på NTB-sak, gjerne vinklet 
via samfunnsredaksjon, ikke nødvendigvis kultur, eventuelt en kombinasjon. 
Magasiner: 
VG Helg, A-magasinet, D-2, BT, Familien, Norsk Ukeblad, Elle, 
Henne, Norwegians World Wide, Norwegian-magasinet, Widerøe- magasinet, 
NSB-magasinet, musikk-, kulturvern-, jakt-, fiske- , natur- og 
landbruksmagasiner, Rushprint, Cinema. 
TV: 
Skavlan, Lindmo, Senkveld, Dagsrevyen 
Radio: 
Et stort antall NRK-programmer er aktuelle; 
P1: Nitimen, Her&Nå, Norgesglasset, 
P2: Ekko, Ukeslutt, Dagsnytt 18, Kulturhuset, Salongen, Språkteigen, 
Folkemusikkhalvtimen 
P3: P3Morgen, Verdens rikeste land 
samt visse flater på P4 og Radio Norge. 
Kommentator-/debatt: 
NRK Ytring, Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Klassekampen, 
Morgenbladet, Rushprint, Agenda, Manifest, Minerva, bloggere. 
TILSKUDD- OG SAMARBEIDSPARTNERE: 
Norsk kulturråd, Nordnorsk Filmsenter, Sørnorsk Filmsenter, Telemark 
fylkeskommune, Vinje kommune, Seljord kommune, Seljord Sparebank, 
Landskappleikfondet i Telemark, Folkorg, Folkemusikkarkivene, Rådet for 
folkemusikk og folkedans, Visit Telemark, Rikskonsertene, kulturhistoriske 
museer, Norges kulturvernforbund med sine organisasjoner, Fritt Ord, 
Bergesenstiftelsen, musikkutdanningsinstitusjoner på ulike nivå m.m. 
SOSIALE MEDIER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG: 
Sosiale medier brukes til å skape interesse for filmen og aktivitet rundt 
sangtradisjonen, se lanseringsplan. 
PROMOTION, overordnet strategi: 
Knytte til oss flere og vidt forskjellige partnere gjennom førvisninger for å spre 
informasjon om filmen via deres kanaler, og for å få til 
debatter/diskusjoner/kronikker/saker. 
Promotionpartnere, aktuelle: 
Aftenposten, Dag og Tid, Bergens Tidende, Morgenbladet og Klassekampen 
FØRVISNINGER: 
- Rjukan 21. august i forbindelse med markering av at industrikulturen på 
Rjukan og Notodden har fått verdensarvstatus. Etablert samarbeidsrelasjon til 
lokal og regionale samarbeidspartnere. 
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- Oslo forvisning 30. september og 12. oktober. Her knyttes forbindelse til 
myndigheter, filmmiljø, utvalgt presse og relevante kulturinstitusjoner og -
organisasjoner. 
MATERIELL: 
- Plakat, flyer og trailer. 
- Postkort som distribueres på kinoer og utvalgte steder hvor en av sangene 
som framføres i filmen er trykt med tekst og note. 
FJERNSYNSDISTRIBUSJON NORGE: 
Det er tidligere kommunisert med NRK om filmen, og den presenteres for dem i 
forbindelse med forvisningen i Oslo. Det er ikke noe mål at det inngås 
visningsavtale med dem før midtvinters. 
CD OG DVD 
Det tas sikte på at det foreligger en CD med en bred samling stev, bånsuller og 
viser fra filmmaterialet. DVD av filmen i distribusjon i to språkversjoner når 
filmen er tatt av kinoplakaten. 
INTERNASJONALT: 
Salgsagent: Ennå ikke klart, og dette vil avhenge av tilbakemeldingene fra 
utenlandske filmfestivaler. Det vil også være aktuelt med internasjonal 
fjernsynsdistribusjon. Det er en fordel at filmen bygger seg opp på diverse 
festivaler, det pågår derfor en aktiv festivalpåmelding i inn og utland hele 
høsten. 
Se forøvrig vedlagte lanseringsplan for utdypende informasjon.  
   

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Villa Lofoten 
Org.nr:896219162 

Regine Normannsvei 
2 
8019 BODØ 

91166191 

Kontakt-
person  

Aaslaug Vaa 
 

Regine Normannsvei 
2 
8019  BODØ 

91166191 

Prosjekt-
leder 

Aaslaug Vaa 
 

Regine Normannsvei 
2 
8019  BODØ 

91166191 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  

Ja 
Støtte til kunst- og kulturproduksjon fra kommunalt, fylkeskommunalt og statlig 
nivå samt støtte fra private stiftelser. 
Etableringsstøtte Innovasjon Norge (hvor utvikling og oppfølging av lanseringen 
av dette prosjektet inngår). 
 

Bakgrunn 
Filmprosjektet EI VISE VIL EG KVEDA ble utviklet høsten 2011 og har ført fram 
til to ferdige filmer: Barnefilmen "Sing lingeling" (2013-10:39 min.) fra Åmotsdal 
og kinofilmen "Kvar song ei soge"/ "Every song a story" (2015:71 min.) fra 
Møsstrond. Denne filmen er nå lanseringsklar, og dette prosjektet  dreier seg 
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om markedsføringen av denne filmen som vil bidra til å rette søkelyset mot 
dagens Telemark. 
Prosjektet har tatt såvidt lang tid for å sikre tilstrekkelig andel av finansieringen, 
og gjennomføringen har vært langt  mer omfattende enn forutsatt. Prosjektet er 
betraktelig utvidet etter at utviklingsprosjektet var gjennomført i første halvdel 
2012. Det har vært gjennomført opptak i fem perioder på tilsammen 27 dager, 
samt to tilleggsopptak med lyd på tilsammen fire dager. Første opptak ble gjort 
påsken 2012 og siste opptak februar 2015. Samlet materiale 130 timer opptak. 
I de to filmene deltar med ett unntak alle personene vi startet å arbeide med i 
forprosjektet. Denne ene personen bor ikke i våre kjerneområder. Våre 
kjerneområder er Åmotsdal i Seljord: barnefilmen "Sing lingeling" og Møsvatn i 
Vinje: dokumentarfilmen "Kvar song ei soge".  
MEDVIRKENDE: 
"Sing lingeling"  
Agnes Buen Garnås og fem jentunger på Åmotsdal skole. 
"Kvar song ei soge" 
Familien Jon Inge, Ragnhild, Randi og Kjell Hove Møsstrond 
Einar Øvberbø, Åmotsdal 
Hillborg Romtveit og Trygve Vågen, Møsstrond 
Inger Lien, Møsstrond 
Familien Marhe, Jarle, Britt Karin og Halvor Nordjordet, Møsstron/Rauland 
Vesla Landsverk, Rauland 
Lars Erik Skjøtskift Øygarden, Rauland 
FILMTEAM: 
Prosjektet har trukket veksler på følgende filmteam for å produsere de to 
filmene, og i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen. Dette er et norsk, 
dansk, fransk, belgisk samarbeidsprosjekt. 
Regi Aaslaug Vaa, Bodø 
Foto Virginie Surdej, Brüssel 
Lyd Olivier Touche, Paris 
Klipp Nanna Frank Møller, København, Jon Endre Mørk, Oslo og Anders 
Øvergaard, Oslo 
Produsenter Knut Skoglund, Tromsø og Aaslaug Vaa, Bodø 
Produskjonsselskap Villa Lofoten as, vestvågøy 
Kinodistributør Euforia Film as, Oslo 
Potensiell utenlandsdistributør Piraya Film, Stavanger 
DISTRIBUSJON SING LINGELING: 
"Sing lingeling" er en suksess. Den vant NRK filmpolitiets publikumspris under 
filmfestivalen i Grimstad 2014, er innkjøpt av NRK SUPER, vist på Aftenpostens 
kortfilmprogram sommeren 2015 og innkjøpt til distribusjon i bibliotekene. 
Filmen er vist på en rekke norske festivaler. Se filmen: 
https://vimeo.com/113909828 passord: sing 
SAGT OM KVAR SONG EI SOGE: 
Det har vært gjennomført to lukkede visninger for inviterte av filmen. Astrid Nora 
Ressem som arbeider på Nasjonalbiblioteket og har skrevet en prisbelønnet 
bok om middelalderballader skrev i etterkant følgende om sin filmopplevelse: 
"Tusen takk for en fantastisk filmforestilling. Filmen gjorde dypt inntrykk på meg.  
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Aller først: glitrende filming, superbra lyd og god, rytmisk, spennende, av og til 
dristig, klipping. Så er det så mange ting, jeg bare nevner det som renner meg i 
hu først. Hjertesang. Å synge seg selv, sitt liv. Selv om sangerne i filmen er 
svært gode sangere, tenker jeg allikevel at det handler om at alle kan synge sin 
hjertesang med den stemmen de har, fordi sangerne i filmen ikke er skolerte 
sangere. Det er en sterk og vakker film om tradisjonell sang og musikk. Kanskje 
vil noen tenke at dette er jo langt fra mitt liv og min historie, men jeg tror aller 
mest at filmen kan minne seerne om at vi alle har noe å hente der vi er selv. Og 
så er det rett og slett en god dokumentarfilm om tradisjonell sang."  
 

FINANSIERING AV PRODUKSJONEN: 
Det har vært et langvarig arbeid å finansiere filmen. Tilskudd  
fra Norsk kulturråd, Nordnorsk Filmsenter, Telemark fylkeskommune, Fond for 
lyd og bilde og Vinje kommune har vært avgjørende for realiseringen av filmen. 
Sørnorsk filmsenter deltok med delfinansiering til utviklingsprosjektet. Forøvrig 
er det mottatt tilskudd fra Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, Seljord kommune, 
Landskappleikfondet i Seljord og Seljord Sparebank. 
Villa Lofoten as har bidratt med betydelig egeninnsats, det samme fra 
manusforfatter, regissør, filmfotograf og lyddesigners side. Totale ekstern 
finansiering er kr 1 645 000, Villa Lofoten as og medvirkende i filmteamet kr 1 
475 355. Samlet produksjonskostnad kr 3 120 355 i henhold til siste revidert 
budsjett sendt Norsk Filminstitutt mars 2015. Regnskapet er ført iht. siste 
reviderte budsjett sendt med søknad om støtte til NFI mars 2015 med 
budsjettert totalkostnad kr 2 860 555. 
Nå foreligger filmen. Den gir gylden mulighet til å markedsføre kulturen i Øvre 
Telemark og Rjukan - Notodden som verdensarv. Møsvatn inngår i 
fredningsvedtaket. Dette vannet som har vært kilden til industrieventyret i 
Telemark. Villa Lofoten as har på ingen måte økonomiske muligheter, på 
bakgrunn av de store investeringene i selve produksjonen, til å reise 
tilstrekkelige vilkår for en vellykket kino, fjernsyns- og skoledistribusjon uten 
hjelp fra mange parter som såvel er opptatt av musikk og kulturarv, og 
kulturbaserte reiselivsopplevelser. 
 

Prosjektmål 
MÅL FOR LANSERINGEN: 
At filmen KVAR SONG EI SOGE når et størst mulig publikum og slik  
- fremmer interesse for og debatt om vår kulturarv 
- økt bevissthet og interesse for vår sangtradisjon blant folk flest i landet 
- økt sangglede og bevissthet om sangens terapeutiske virkning 
- bidrar til økt oppmerksomhet om  kulturlivet i dagens Telemark  
- skaper interesse for Rjukan og Notodden som verdensarv og 
reiselivsdestinasjon 
- bidrar til økt kulturbasert næringsvirksomhet i Øvre Telemark gjennom 
synliggjøring av lokalkulturens potensial 
- økt interesse for Møsvatn, Vinje og Tinn som reiselivsdestinasjon og 
verdensarvområde i inn- og utland 
- økt oppmerksomhet om norsk kulturarv og sangtradisjon i utlandet. 
MÅL FOR FILMEN: 
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I KVAR SONG EI SOGE presenteres kvedertradisjonen i en slags 
miniatyrverden. Møsstrond er den verden som utgjør filmens faktiske ramme. 
Her synger barn og unge, middelaldrende og eldre. Ambisjonen med filmen er 
at publikum gjenkjenner seg i deres fortellinger. At de erfarer at menneskene de 
møter på lerretet forvalter og praktiserer en kunstform i hverdagen som gjør 
dem rustet til å møte livets gleder og utfordringer. Filmen inviterer publikum til å 
kjenne på styrken som ligger i dette musikalsk uttrykket tradert gjennom 
århundrer. 
Forankring 
Prosjektet er forankret i lokalbefolkningen på Møsstrond, i Vinje kommune, 
Seljord kommune, Tinn kommune, Telemark fylkeskommune, 
Folkemusikkarkivet i Telemark og kvedermiljøet her i landet. 
Det arbeides nå for samarbeid om lanseringen med en rekke musikk- (som 
Norges Korforbund med 200 000 medlemmer) og kulturarvorganisasjoner, 
Rikskonsertene og NRK. Det er etablert et eget kvederteam med deltakelse fra 
hele landet for å promotere prosjektet på sosiale medier og bidra til å rette 
oppmerksomhet om filmen der den til enhver tid vises. Videre er vi i dialog med 
Bygdekinoen, som ser for seg å starte visningsturneen i Telemark. Vi er også 
allerede i dialog med Folkemusikkfestivalen i Førde og Hilmestemne på 
Fagernes. 
På de lukkede forvisningene har det deltatt 120 personer med  ulik tilknytning til 
relevante miljø. Se forøvrig vedlagte lanseringsplan. 
 

Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres gjennom ulike fagteam: 
Kinolansering: Distributør Euforia Film as, Villa Lofoten as og PR firma (ennå 
ikke valgt). 
Promotering gjennom sosiale medier organiseres gjennom følgende fagteam: 
Villa Lofoten as, PR firma (ennå ikke valgt), kvederteam på 11, 
Folkemusikkarkivene under ledelse av Folkemusikkarkivet i Telemark og 
forhåpentligvis Rikskonsertene, Folkorg og NRK. 
Festivaldeltakelse sikres av Villa Lofoten, Euforia Film og distributør med 
ansvar for utenlandsk distribusjon. 
Skolevisning i videregående skole utvikles av Villa Lofoten as i samarbeid med 
Rikskonsertene, Telemark fylkeskommune, kvederteamet og Rådet for 
folkemusikk og folkedans. 
Utenlandsk distribusjon kjøpes av ekstern samarbeidspartner, forhåpentligvis 
Piraya Film i Stavanger. 
Arbeidet med fjernsynsvisning i Norge ivaretas av Villa Lofoten as.  
Villa Lofoten as arbeider mot Visit Telemark for bruka av filmen i promoteringen 
av Telemark i reiselivsmarkedet. 
Villa Lofoten arbeider mot museer og institusjoner for fast visning av filmen. Det 
er uttrykt ønske om å få det til på Møsstrond, og ulike museer kan være aktuelle 
visningssteder som Vest-Telemark Museum og Folkemuseet i Oslo. 
 

Samarbeidspartnere 
Norsk kulturråd, Nordnorsk Filmsenter, Sørnorsk Filmsenter, Telemark 
fylkeskommune, Vinje kommune, Seljord kommune, Seljord Sparebank, 
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Landskappleikfondet i Telemark, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen som 
tilskuddspartnere. 
Folkorg, Folkemusikkarkivene, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk 
kvederforum, Rikskonsertene, Norges Korforbund, kulturhistoriske museer, 
Norges kulturvernforbund med sine organisasjoner, musikkfestivaler, 
musikkutdanningsinstitusjoner på ulike nivå, Visit Telemark, Fjellvåken (allerede 
i kontakt), Hardangerviddasenteret og verdensarvsatsningen Rjukan-Notodden 
m.m. 
 

Aktiviteter 
HOVEDAKTIVITET 
Sikre visning av filmen gjennom å arbeide mot: 
- Kinoene i Norge 
- Bygdekinoen 
- NRK 
. Videregående skole 
- Musikkfestivaler 
- Museer 
- Filmfestivaler i inn- og utland 
- Utenlandsk distribusjon 
- Reiselivsoperatører  
og oppnå størst mulig publikum gjennom å promotere filmen gjennom: 
- Pressen 
- Sosiale medier 
- Plakat, flyer og trailer 
- DVD og CD 
- Musikkorganisasjoner 
- Rikskonsertene 
- Kulturarvorganisasjoner 
- Språkinstitusjoner og -organisasjoner 
- Folkeakademiene 
- Alle typer organisasjoner med nedslagsfelt på bygda som Bondelag, 
Småbrukarlag, Bondekvinnelag mm. 
 

Målgrupper 
HOVEDMÅLGRUPPE 
- Et voksent kvalitetspublikum, hovedsaklig kvinner 40-70 år, men filmen har 
også potensial blant ungdom 20 - 40 år, ikke minst om vi lykkes med vår 
strategi på sosiale medier. 
- Kjernepublikumet er folk med interesse for sang og musikk, språk og 
kulturhistorie, kultur- og verdensarv og filmkunst. 
- Sekundærmålgrupper er folk med interesse for natur, jakt og friluftsliv, 
industrikultur og samfunnsutvikling. 
Resultat 
MÅLSETTING BESØK PÅ KINO: Lavest 4 000 - sannsynlig 8 000 - høyt 12 000 
MÅLSETTING SEERTALL TV-visning: 50 000 
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MÅLSETTING SEERTALL videregående skole: Visning for et klassetrinn i 
videregående årlig 2016-2020 og riksdekkende turne for videregående skole 
2017. 
MÅLSETTING FESTIVALER: Deltakelse på Tromsø Internasjonale filmfestival, 
EURO DOC Oslo og Gøteborg Filmfestival samt flest mulig festivaler verden 
over. Av erfaring vet vi at dette tar tid. 
MÅLSETTING UTLAND:Det er vanskelig å anslå seestall, men målområde er 
land som deler denne sangtradisjonen sokm England, Scottland, Irland, Island, 
Sverige, Danmark og USA med store norske miljø. Dette vil også kreve tid og 
stor arbeidsinnsats. 
Effekter 
- Økt bevissthet og interesse for vår sangtradisjon blant folk flest i landet. 
- Økt sangglede og bevisshet om sangens terapautiske virkning. 
- Økt oppmerksomhet om kulturtradisjonene i Telemark. 
- Økt interesse for Møsvatn, Vinje og Tinn som reiselivsdestinasjon og 
verdensarvområde i inn- og utland. 
- Økt oppmerksomhet om norsk kulturarv og sangtradisjon i utlandet. 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Personalkost   50 000   200 000    
  250 

000 

02.Innkjøpte tjenester   345 000   600 000   37 000   
  982 

000 

03.Utstyr   53 000   100 000    
  153 

000 

04.Andre kostnader   50 000   280 000    
  330 

000  

Sum kostnad 498 000 
1 180 

000 37 000   
1 715 

000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering         0 

02.Annen offentlig 
finansiering 

 1 000 
000   315 000    

 1 315 
000 

03.Privat finansiering   100 000     
  100 

000 

Telemark 
Utviklingsfond   300 000     

  300 
000  

Sum finansiering 
1 400 

000 315 000    
1 715 

000 

 
Geografi 
834-Vinje 
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3.8 Vedtak i styret 

 

10. SAK NR 23 SØKNAD FRÅ BETANIEN HOSPITAL 

10.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond bevilger totalt kr 560.000,- til forprosjektet innen 
Autoimmune sykdommer. 

Bevilgningen er tenkt oppdelt i to trinn med kr 280.000,- pr trinn. 

10.2. Vurdering av daglig leder. 

Stiftelsen søker totalt om støtte på kr 1.500.000- i samlet støtte fra 
Virkemiddelapparatet i Telemark til forprosjekt innen forskning på Autoimmune 
sykdommer. 
 
Daglig leder vil anbefale at TUF bevilger kr 560.000- i tilskudd til prosjektet. 
 
Støtten fra TUF vil være til fase 1 i prosjektet, det er ikke klarlagt om det vil 
være behov for støtte videre fra TUF. Dette må avgjøres i forhold til de totale 
planer og muligheter en ser vil komme. Oslofjordfondet er sterkt inne i de videre 
planene for denne forskningen. 
 
Gjennom dette prosjektet ser daglig leder en mulighet til å få en større 
internasjonal aktør innen medisinsk forsking og produksjon til å etablere seg i 
Telemark. 
 
Dette forskningsprosjektet kan danne grunnlag for et tettere samarbeid med 
Sykehuset Telemark og derigjennom videre utvikling av det totale 
forskningsmiljøet i Telemark.  
 
Gjennom avansert medisinsk forskning vil Telemark kunne bli et attraktivt miljø 
med tanke på bosetting og etableringer innen dette området. Det kan være et 
av miljøene som kan danne videre vekst for Telemark. 
 
 
 

Stiftelsen Betanien Hospital har over de siste årene gjennomført 
forskningsrettede aktiviteter med sikte på global godkjenning av et nytt 
legemiddel mot autoimmune sykdommer – herunder leddgikt. Autoimmune 
sykdommer rammer ca. 7% av verdens befolkning.  

Aktivitetene har vært drevet frem av lege Anita Kåss ved Stiftelsen Betanien 
Hospital. Hun fikk tidligere i år godkjent sin doktorgrad innenfor området.  
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Det helhetlige kommersielle utviklingsprogrammet tenkes gjennomført i 
partnerskap med et av de store internasjonale legemiddelfirmaene som 
Stiftelsen Betanien Hospital allerede er i dialog med.  

Del1 av prosjektet – som omfattes av denne søknaden – skal resultere i et 
partnerskap i løpet av 2016 med et av de globale legemiddelfirmaene. For å 
komme i en egnet forhandlingsposisjon må FoU-rettede aktiviteter (denne 
søknaden) gjennomføres i Del1.  

Del2 – som er svært tid/ressurskrevende – består av internasjonale studier som 
bidrar til global godkjenning. Stiftelsen Betanien Hospital er i dialog med 
Oslofjordfondet/NFR om dette.  

En vellykket gjennomføring av Del1 er følgelig en forutsetning for å komme 
videre i Del2. Stiftelsen Betanien Hospital har vært i dialog med 
virkemiddelapparatet i Telemark nå etter sommeren med sikte på å få utløst 
midler til risikoavlastning i det videre arbeidet. Det har vært gjennomført møter, 
telefonkontakt og epostdialoger som er grunnlag for den søknad som nå er 
fremmet fra Stiftelsen Betanien Hospital overfor beslutningsinstansene i 
virkemiddelapparatet.  

10.2.1. Finansiering fra virkemiddelapparatet 

Virkemiddelapparatet har hatt flere møter i forbindelse med behandling av 
søknaden om støtte. 

En ser for seg følgende fordeling mellom partene 

 Geneticum Tilskudd     kr    190.000,- 
 Geneticum Utviklingslån    kr    190.000,- 
 Skien Næringsfond Utviklingslån   kr    280.000,- 
 Grenland Næringsfond Utviklingslån kr     280.000,- 
 Telemark Utviklingsfond Tilskudd   kr    560.000,- 
 Sum lån og tilskudd    kr 1.500.000,- 
 

10.2.2. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal bidra med støtte for om mulig å få til en økning i antall arbeidsplasser 
og økt bosetting. Dersom en lykkes med dette prosjektet er det å forvente økt 
antall arbeidsplasser og økt attraktivitet for forskere mht. bosetting. 

10.2.3. Vurdering i forhold til planstrategier 

Planstrategier vil arbeide for økt forsking og utvikling av arbeidsplasser, 
prosjektet må kunne defineres innen vedtatte planstrategier. 
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10.2.4. Forhold til ESAS støttereglement 

Tilskuddet vil bli utbetalt i forhold til regelverket om bagatellmessig støtte, støtte 
er således innen regelverket for ESAS støtte reglement. 

10.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kopiert inn fra søknaden. 

Kort beskrivelse 
Prosjektet er ''DEL 1'' av 2 deler i et utviklingsprogram med sikte på global 
godkjenning av et nytt legemiddel mot autoimmune sykdommer. Autoimmune 
sykdommer rammer ca. 7% av verdens befolkning. Utviklingsprogrammet 
etableres i partnerskap med et av de store legemiddelfirmaene vi er i dialog 
med. DEL 1 av prosjektet er  å etablere et partnerskap i løpet av 2016 med et 
av de legemiddelfirmaene. DEL 2 er tidkrevende, med internasjonale studier 
som bidrar til global godkjenning (søkes separat). 
 

Prosjektbeskrivelse 

INTRODUKSJON: 
 
Jeg er lege og forsker som har nylig tatt doktorgrad på Universitet i Oslo med 
studiested Betanien Hospital i Skien. I forskningen oppdaget jeg en ny, og 
potensielt bedre, behandling for pasienter med leddgikt. Behandlingen er også 
lovende i andre autoimmune sykdommer; for eksempel MS, sklerodermi, 
inflammatorisk tarm sykdom, osv. Autoimmune sykdommer innebærer at deler 
av kroppen blir angrepet av personens eget immunsystem. Disse sykdommer 
rammer omlag 7% av verdens befolkning, og det er en stor årsak til invaliditet 
og tidlig død. Dagens behandlinger er kostbare, kan ha alvorlige bivirkninger, og 
er ikke alltid effektive. 
MÅL: 
Målet er å utvikle og kommersialisere behandlingen videre i Telemark i 
samarbeid med Betanien Hospital, Inven2 og kommersielle legemiddelfirma. 
Målet gjennomføres i 2 deler. 
DEL 1. er å etablere partnerskap med et av de fem store legemiddelfirmaene vi 
er i dialog med. Med denne søknaden, søker vi om støtte for bare DEL 1.  
DEL 2. er å gjennomføre en legemiddelutprøving studie (190 pasienter i et 3 års 
periode ) for å øke verdien på oppfinnelsen. Det er ønskelig å søke om 
finansiering fra flere instanser for DEL 2 siden dette er et mer kostbart og 
langvarig prosjekt. 
 
BETYDNING FOR TELEMARK: 
Ringvirkningene for Telemark, hvis prosjektet lykkes, vil være store. Et 
kommersialisert legemiddel vil kunne gi store inntekter, og styrke det 
biomedisinske miljøet i Telemark i et potensielt ''cluster'' konsept. Studiene gir 
attraktive kompetansearbeidsplasser, og vil gjøre det lettere å rekruttere til 
andre lignende miljøer i vårt område som Sykehuset Telemark og den nye 
høyskolen/universitetet.   
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Dersom man lykkes med DEL 1 og eventuelt DEL 2, kan man utvide prosjektet 
til flere inflammatoriske sykdommer. Dette er i så fall et mangeårig arbeid med 
verdiskapning i Telemark, som vil gi ytterligere ringvirkninger. 
Vi har allerede hatt positivt omtale av prosjektet, inkludert på NRK nasjonal TV 
og radio. Forskningen har fått priser, fikk høyeste poengsum fra Helse Sør-
Øst’s Innovasjonsmidler på de siste to utlysningene, og er nylig kåret som 
månedens innovatør for Helse Sør-Øst. Forskningen er presentert på de største 
kongressene i Europa/USA i ‘ground-breaking (nybrottsarbeid)’ kategoriene. 
  
VITENSKAPELIG BAKGRUNN: 
Det har lenge vært kjent at hormonsvingninger påvirker autoimmune 
sykdommer, men man har ikke klart å utnytte dette til klinisk effektiv behandling 
med unntak av ved bruk av hormonet kortison. Kortison har dessverre 
betydelige bivirkninger. 
Vi har klart å vise bedring hos alvorlige syke pasienter ved å blokkere 
hjernehormonet GnRH. Dette har ikke vært gjort tidligere i pasienter med 
autoimmune sykdommer, og kan være et godt alternativ siden dette har tidligere 
blitt brukt i kreftbehandling med få bivirkninger. 
Vi har vist lovende data i en preliminær studie i Skien hvor halvparten av 
pasienter fikk medisin, og halvparten fikk narremedisin. 
Eksempel av effekten av medisinen kan bli sett på videolinken (kan klippes og 
limes i nett browseren): 
https://youtu.be/Sln99Fp1WSI 
Et pasient intervju er tilgjengelig på http://www.podcastchart.com/podcasts/nrk-
ekko-et-aktuelt-samfunnsprogram/episodes/18-04-2015-ny-medisin-mot-
leddgikt /pop 
KOMMERSIALISERING OG VIDEREFØRING: 
Betanien og undertegnede samarbeider med Universitet i Oslo’s 
kommersialiserings selskap, Inven2, for å få ut-lisensiert våre patent rettigheter 
på dette. Vi har flere av de største farmasøytiske selskapene som vurderer 
forskningen. Verdien av oppfinnelsen blir imidlertid større hvis vi kjører flere 
studier for å dokumentere effekten ytterligere. Jeg har et godt samarbeid med 
min tidligere veileder dr Ivana Hollan (gjesteprofessor Harvard University). Vi 
har startet diskusjoner med et større selskap angående samarbeid med flere 
sentre i Europa (tentativ Oxford, Glasgow, og Wien), med Betanien som 
hovedsenter for videreutvikling. 
  
Ved å ha en lengre tids studie med flere pasienter, såkalt ‘Fase II studie’, øker 
man verdien av de fremtidige avtalene med farmasøytiske selskaper. Vi viser til 
figur sendt tidligere i brevet til lederen, TUF, som viser verdien av avtaler innen 
leddgikts medisiner (kunne ikke settes inn her). Man kan se at de fleste avtaler 
skapes fra Fase II studier, og at verdien at avtalen øker 4 ganger fra Fase I til 
Fase II, gjennomsnitt verdien at Fase II avtaler er 230 millioner dollar.  
OPPSUMMERING: 
Vi ønsker å søke TUF for finansiering for å først etablere partnerskap, i DEL 1 
og deretter søker flere instanser for gjennomføring av studiene i DEL 2, for 
ansettelse av bioingeniører, sykepleier, og forskere. Dersom vi sikrer oss 
partnerskap for utvikling av vårt medikament for leddgikt, ville det være naturlig 
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å undersøke medikamentet i flere autoimmune sykdommer. Prosjektet har 
allerede gitt positivt omtale for Telemark, og dette kan bli svært positivt for vår 
region hvis vi kommer ut av det med en godkjent medisin for disse pasientene. 
Samarbeid med den nye sammenslåtte høyskolen/universitet er aktuelt i så 
måte. Et kommersialisert forskningsprosjekt vil styrke det biomedisinske miljø i 
Grenland, inkludert Sykehuset Telemark. Vi har hatt god støtte fra Sykehuset 
Telemark ved forskningssjefene Geir Hoff og Tomm Bernklev.  
Det er potensielt store beløp i nye legemidler. Det nye norske legemiddelet 
Algeta mot prostatakreft ble solgt til Bayer for milliardbeløp, og forskere ved  
Sørlandet Sykehus fikk en milliardavtale med Merck. Begge tilfellene viser at 
det er mulig. I 2013 var markedet for leddgikt medisiner 16 milliarder kroner 
globalt årlig, og totalt for autoimmune sykdommer, langt større. Det gir derfor et 
godt kommersielt potensiale å ha vist preliminære effekt i flere autoimmune 
sykdommer, men hovedsakelig leddgikt. Leddgikts medisiner som finnes per i 
dag kan ha alvorlige bivirkninger, og er bare effektive i cirka 50- 60% pasienter. 
Pasienter må ofte slutte på disse medisinene. På grunn av gunstig 
bivirkningsprofil, kan vårt produkt være et fremtidig første valg av preparat for 
pasientene. 
Vi ønsker støtte fra Telemark utviklingsfond for utvikle videre forsking og 
kommersialisering her i Telemark. I første omgang for å finansiere etablering av 
et partnerskap med en av de store legemiddelfirmaene, og tilrettelegging for 
videre studier å øke verdien av legemiddelet for salg. Et slikt prosjekt  styrker 
omdømmet til regionen, og er med på å øke attraktiviteten til viktige insitusjoner 
som Høyskolen og Sykehuset Telemark, og skaper arbeidsplasser. Hvis 
vellykket, vil det kunne gi inntekter til vårt område som danner grunnlag for 
ytterligere positive ringvirkninger.  
   

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Betanien Hospital 
Org.nr:981275721 

Betanien Hospital, 
Bj. Bjørnsonssgt. 6 
3722 SKIEN 

90034786 

Kontakt-
person  

Anita Kåss 
 

Øvaldvn. 26 
3944  PORSGRUNN 

90034786 

Prosjekt-
leder 

Anita Kåss 
 

Øvaldvn. 26 
3944  PORSGRUNN 

90034786 

 
Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 
2015 Helse Sør Øst Kr 500 000 
2015 Universitet i Oslo Fond Kr 25 000 
2014 Helse Sør Øst Kr 500 000 
2014 Universitet i Oslo Fond Kr 40 000 
 

Bakgrunn 

Henviser også til Prosjektbeskrivelsen. 
Vitenskapelig Bakgrunn: 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 54 av 100 
 

Det har lenge vært kjent at hormonsvingninger påvirker autoimmune 
sykdommer, men man har ikke klart å utnytte dette til klinisk effektiv behandling 
med unntak av ved bruk av hormonet kortison. Kortison har dessverre 
betydelige bivirkninger. 
Vi har vist bedring hos alvorlig syke pasienter ved å blokkere hjernehormonet 
GnRH. Dette har ikke vært gjort tidligere i pasienter med inflammatoriske 
sykdommer, og kan være et godt alternativ siden dette har tidligere blitt brukt i 
kreftbehandling med få bivirkninger. 
Vi har vist lovende resultater i en preliminær studie i Skien hvor halvparten av 
pasienter fikk medisin, og halvparten fikk narremedisin. 
Eksempel av effekten av medisinen kan bli sett på videolinken (kan limes inn i 
nett browseren): https://youtu.be/Sln99Fp1WSI 
Et pasient intervju er tilgjengelig på http://www.podcastchart.com/podcasts/nrk-
ekko-et-aktuelt-samfunnsprogram/episodes/18-04-2015-ny-medisin-mot-
leddgikt /pop 
Vi ønsker å søke TUF for finansiering først for å etablere partnerskap, i DEL 1.  
Deretter ønsker vi å søke flere instanser for gjennomføring av studiene i DEL 2 
for ansettelse av bioingeniører, sykepleier, og forskere.  
Dersom vi sikrer oss partnerskap for utvikling av medikament for leddgikt, ville 
det være naturlig å undersøke medikamentet i de andre inflammatoriske 
sykdommer. Vi er på kartet med prosjektet allerede, og dette kan bli svært 
positivt for Telemark hvis vi kommer ut av det med en godkjent medisin for 
disse pasientene. Samarbeid med den nye sammenslåtte høyskolen/universitet 
er aktuelt i så måte. Et kommersialisert forskningsprosjekt vil være positivt for 
det biomedisinske miljø i Grenland, inkludert Sykehuset Telemark. Vi har hatt 
god støtte fra Sykehuset Telemark ved forskningssjefene Geir Hoff og Tomm 
Bernklev.  
Det er potensielt store beløp i nye legemidler. Det nye norske legemiddelet 
Algeta mot prostatakreft ble solgt til Bayer for milliardbeløp , i tillegg til millard 
avtale i en annen sammenheng på Sørlandet Sykehus . Begge tilfellene viser at 
det er mulig. I 2013 var markedet for leddgikt medisiner 16 milliarder kroner 
globalt årlig. Det gir derfor et godt kommersielt potensiale å ha vist preliminære 
effekt i flere revmatologiske sykdommer, men hovedsakelig leddgikt. Leddgikts 
medisiner som finnes per i dag kan ha alvorlige bivirkninger, og er bare effektive 
i cirka 50- 60% pasienter. Pasienter må ofte slutte på disse medisinene. På 
grunn av gunstig bivirkningsprofil, kan vårt produkt være et fremtidig første valg 
av preparat for pasientene. 
Vi ønsker støtte fra Telemark utviklingsfond for utvikle videre forsking og 
kommersialisering her i Telemark. I første omgang for å finansiere etablering av 
et partnerskap med en av de store legemiddelfirmaene, og tilrettelegging for 
videre studier å øke verdien av legemiddelet for salg. Et slikt prosjekt  styrker 
omdømmet til regionen, og er med på å øke attraktiviteten til viktige insitusjoner 
som Høyskolen og Sykehuset Telemark, og skaper arbeidsplasser. Hvis 
vellykket, kan det også gi gode inntekter til vårt område. 
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Prosjektmål 
Målet er å utvikle og kommersialisere behandlingen videre i Telemark i 
samarbeid med Betanien Hospital, Inven2 og kommersielle legemiddelfirma. 
Målet gjennomføres i 2 deler. 
DEL 1. er å etablere partnerskap med et av de fem store legemiddelfirmaene vi 
er i dialog med. Med denne søknaden, søker vi om støtte for bare DELl 1. Det 
er ønskelig å søke om finansiering fra flere instanser for DEL 2. 
DEL 2. er å gjennomføre en legemiddelutprøving studie (190 pasienter i et 3 års 
periode ) for å øke verdien på oppfinnelsen. 
DEL 1 detaljerte mål: 
1.    Fortsette å jobbe med de 5 store farmasøytiske selskaper som viser 
interesse for å etablere et partnerskap. Alle har skrevet hemmelighets avtaler 
med oss. Alle vurderer våre patent søknader, ytterligere dokumentasjon av 
effekt, sikkerhet, og posisjonering i forbindelse med markedet.  
2.    Sikre samarbeidere. Samarbeide med internasjonal (bl. a. Havard: gjest 
prof. Hollan, prof. Solomon og Miami: Prof. Block og Prof. Schally), Oxford 
Rheumatology Department Prof. Taylor, Glasgow Rheumatology Department 
Prof McInness, og Vienna Rheumatology Department Prof Smolen,  og 
nasjonale forskningsgrupper (hovedsakelig OUS og Diakonhjemmet) for å sikre 
best mulig design av klinisk studie for å lykkes. 
3.    Sikre godkjenninger til studien i Del 2. Dette har vi erfaring fra før i 
forbindelse med vår forrige studie. Godkjenninger kreves fra bl. a. Regional 
etisk kommittee, Statens legemiddelverk, og europeiske myndigheter.  
4.    Sikre finansiering til Del 2 
5.    Planlegge/vurderer samarbeid med Telemark regionale bedrifter (f eks 
Unilabs, Mericon, Weifa, Curato Telemark, HiT, osv) for Del 2 og forhåpentligvis 
framover. 
 

Forankring 

Betanien Hospital eier alle rettighetene i forbindelsen med oppfinnelsene. Det er 
ingen rettigheter til Helse Sør Øst på grunn av at Betanien er eget stiftelse. 
Dersom prosjektet lykkes, fører den til positiv utvikling i Telemark, med godt 
rykte, potensiale gode inntekter, øke attraktiviteten til biomedisinske 
institusjoner, og skape arbeidsplasser. 
Visjonen for FoU-strategi for Telemark: 
Forskning skal gi ny kunnskap og styrke bærekraftig utvikling i Telemark. 
Mål for FoU-strategi i Telemark: 
• Flere bedrifter skal ta i bruk ny kunnskap for å lykkes i internasjonal 
konkurranse 
• Flere bedrifter og offentlige virksomheter skal ta i bruk ny kunnskap for å løse 
samfunnsutfordringer 
• Flere bedrifter og offentlige virksomheter skal delta i nettverk som fremmer 
kunnskapsbasert nyskaping 
På bakgrunn av disse punktene er tiltaket forankret mot Telemark fylkes 
strategier. 
DEL 1 søker vi TUF KR 1 489 000 som defineres som bagatellmessig støtte 
innenfor regelverket. 
 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 56 av 100 
 

Prosjektorganisering 
Prosjektet er ledet av Dr med Anita Kåss. Hun har tidligere ledet kliniske studier 
innen disse sykdommene, med doktorgrad innen samme området. For å 
etablere et partnerskap med en av de store legemiddelfirmaene, samarbeider 
Anita Kåss, Betanien Hospital, med Inven2, kommersialiserings selskap for 
Universitet i Oslo. På grunn av hemmelighetsavtaler, patentrettigheter, osv er 
det gunstig å ha få andre ressurser /institusjoner i DEL 1 av prosjektet. 
 

Samarbeidspartnere 
For å etablerer et partnerskap med en av de store legemiddelfirmaene innen 
2016, samarbeider Betanien med:  
Inven2: Kommersialiserings selskap til UiO 
Dehns London UK: Patent advokater 
Helse Sør Øst: Finansiering, innovasjonsmidler 
I løpet av Del 2 av prosjektet som søkes i en separat søknad, blir det aktuelt å 
gå i diskusjoner med flere selskaper i Telemark/internasjonale institusjoner for 
potensiell samarbeid: 
HiT 
Unilabs 
Mericon 
Curato 
STHF 
Weifa 
IKT Grenland 
Oxford University, Glasgow University, Vienna University, Miami University, 
Harvard University, Karolinska University 
Andre menneskelige ressurser inkluderer lab personell, rtg personell, 
sykepleiere, andre forskere, og CRO personell. 
Målet er å etablere et klynge konsept i Telemark rundt omfattende forskning 
som gjennomføres under en klinisk legemiddel utviklingsprogram i flere 
autoimmune sykdommer. Dette er aktuelt dersom vi får et partnerskap i løpet av 
2016 med en av de store legemiddelfirmaene som evaluerer oss for tiden. 
Foreløpig ser dette lovende ut. 
 

Aktiviteter 
For DEL 1 som det søkes støtte om, deler vi slik: 
1.    Fortsette å jobbe med de 5 store farmasøytiske selskaper som viser 
interesse for å etablere et partnerskap. Alle har skrevet hemmelighets avtaler 
med oss. Alle vurderer våre patent søknader, ytterligere dokumentasjon av 
effekt, sikkerhet, og posisjonering i forbindelse med markedet.  
2.    Sikre samarbeidere. Samarbeide med internasjonal (bl. a. Havard: gjest 
prof. Hollan, prof. Solomon og Miami: Prof. Block og Prof. Schally) og nasjonale 
forskningsgrupper (hovedsakelig OUS og Diakonhjemmet) for å sikre best mulig 
design av klinisk studie for å lykkes. 
3.    Sikre godkjenninger til studien i DEL 2. Dette har vi erfaring fra før i 
forbindelse med vår forrige studie. Godkjenninger kreves fra bl. a. etisk 
komiteen, statens legemiddelverk, og europeiske myndigheter.  
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4.    Sikre finansiering til DEL 2. Vurder Betanien, TUF, TFK, VIG, Oslo 
Fjordfondet, Helse Sør-Øst og Forskningsrådet. 
5.    Planlegge/vurderer samarbeid med Telemark regionale bedrifter (f eks 
Unilabs, Mericon, Weifa, Curato Telemark, HiT, osv) for DEL 2 og 
forhåpentligvis framover. 
 

Målgrupper 

Global befolkning med autoimmune sykdommer: inntil 7% av verdens 
befolkning. 
Dette må gjøres i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale krefter 
som beskrevet. 
 

Resultat 
- Ved å ha et partnerskap med et stort legemiddelfirma, i tillegg til alt på plass 
for å starte en stor klinisk legemiddelutviklingsstudie, medfører dette muligheter 
for bred samarbeid med andre i Telemark , nasjonalt , og internasjonalt, spesielt 
flere universiteter som vi har kontakt med. 
- Vi legger grunnlag for aktivitet i Telemark, med stor pasient populasjon som 
velger oss som behandlings/studie sted.  
- Til sammen, dette gir Telemark et godt omdømme, flere 
kompetansearbeidsplasser, og økt verdiskapning. 
 

Effekter 
Målet for prosjekt DEL 1 som vi søker for med denne søknaden, er å få etablert 
et partnerskap med et av de store legemiddelfirmaene. Avtale(r) signeres. 
Effekten av dette er etn utviklingsprogram i Telemark for å få global godkjenning 
for legemiddelet for en stor andel av verdens befolkning (7% autoimmune 
sykdommer).  
Største risiko for at DEL 1 ikke oppnås er at legemiddelfirmaene synes ikke 
avtalen vil ha stor nok økonomisk nytte for dem. 
 

Tidsplan 
September - Desember 2015: Ferdig skrevet protokol for 
legemiddelprogrammet med oppstart 09.2016.  
Oktober 2015 - Februar 2016: Sikre samarbeidspartnere lokalt i Telemark, 
nasjonalt, og internasjonalt 
Desember 2015 - April 2016: Etisk og legemiddelverket''s godkjenninger i flere 
land. 
Oktober 2015 - Juni 2016: Sikre finansiering for DEL 2. 
September 2016 eller før: Signere avtale for partnerskap med 1 eller flere 
legemiddelselskaper 
 

Kostnadsplan 
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Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Personalkost. 
Prosjektleder lønn  

 1 004 
000    

 1 004 
000 

02.Innkjøpte tjenester. 
Patent advokat    200 000    

  200 
000 

03.Utstyr. ELISA 
maskin med 
vedlikehold avtale    120 000    

  120 
000 

04.Andre kostnader. 
Admin. 
data/tlf/medisiner    90 000      90 000 

04.Andre kostnader. 
Reise    100 000    

  100 
000 

04.Andre 
kostnader.Bøker    10 000      10 000 

04.Andre 
kostnader.Cytokin/hor
mon analser    335 000    

  335 
000 

04.Andre 
kostnader.Global 
report licensing    30 000      30 000  

Sum kostnad  
1 889 

000    
1 889 

000 

 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering   1 489 000    
 1 489 

000 

02.Annen offentlig 
finansiering         0 

03.Privat finansiering    400 000    
  400 

000  

Sum finansiering  
1 889 

000    
1 889 

000 

 

Geografi 
806-Skien, 815-Kragerø 
 

 

3.9 Vedtak i styret 
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11. SAK NR 24 SØKNAD FRA TELEMARKHELTEN 

11.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 150.000,- for profilering av Telemarkhelten 
for sesongen 2016. 

Det er en forutsetning at både Tinn og Vinje kommune innvilger samme 
beløpet. 

11.2. Vurdering av daglig leder. 

Telemarkhelten søker om kr 450.000,- i tilskudd over tre år. De søker om det 
samme beløpet fra Tinn og Vinje kommune. 
 
Telemarkhelten er et samarbeidsprosjekt med idrettslag i Tinn og Vinje. Det er 
tre arrangement gjennom året, turrenn på ski i Rauland, turritt på sykkel på 
Rjukan og et terrengløp som arrangeres annet hvert år i Tinn og Vinje. 
 
Heltearrangementene har økende interesse både nasjonalt og internasjonalt. 
Internasjonalt er det nok sykkel som har den største muligheten.  
 
Arrangementene kan ha en mulighet til å være et profileringsprodukt for 
Telemark. Det vil imidlertid kreve et langsiktig arbeid med klare mål. Her har 
nok organisasjonen en utfordring. 
 
TUF har sammen med kommunene bevilget kr 1.350.000,- til arrangementet. 
Det offentlige er da den største bidragsyteren etter Colorline.  
 
Daglig leder hadde forventet at arrangementene hadde generert større inntekter 
både via påmeldingsavgifter og aktuelle sponsorer. Det ser en ikke i de 
budsjettene som er lagt frem for de neste årene, dette er en utfordring 
Telemarkhelten må løse de neste årene. 
 
Det utbetales årlig godtgjørelse til lagene som står bak Telemarkishelten, det 
betyr at det generes inntekter som kommer idretten til gode, det er bra. 
 
Det må imidlertid være grunn til å reise spørsmål om lagene burde se mere 
langsiktig på disse arrangementene ved at det bygges opp egenkapital i 
Telemarkhelten. Telemarkhelten legger frem budsjetter som viser resultat i 
balanse. Dette vil være en utfordring ne neste årene. 
 
Etter daglig lederes syn må disse arrangementene inn i en samlet 
profileringsplan for aktuelle kommuner og fylket. Dersom ikke disse 
arrangementene er attraktive og viktige i en samlet profileringsstrategi for 
Telemark vil ikke TUF kunne bli med i et videre engasjement. 
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For 2016 mener daglig leder at TUF kan bidra med kr 150.000,- i 
profileringsstøtte under forutsetning av at Vinje og Tinn kommune deltar med 
det samme beløpet. 
 
Telemarkhelten må imidlertid legge frem mere detaljerte budsjetter for 2016 delt 
på de tre arrangementene og en klar plan for hvordan profileringen skal foregå 
for alle arrangementene. 
 

11.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

En kan argumentere for at Telemark helten skaper positive ringvirkninger for 
Telemark og dermed kan øke attraktiviteten og sikre arbeidsplasser. Dette er 
innenfor TUF sitt formål 

11.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Telemark skal øke antall besøkende, da vil dette være innenfor planstrategiene 
til fylket. 

11.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Tilskuddet vil være dekket innen begrepet bagatellmessig støtte 

11.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 
Telemarkhelten søker TUF om kr. 150.000 i støtte for sine 3 arr i 2016, 
Helterennet på Rauland, Helterittet på Rjukan og Helteløpet (2. hvert år Vinje 
eller Tinn) 
 

Prosjektbeskrivelse 

Telemarkhelten har hatt støtte fra TUF på kr. 150.000,- hvert år i de 3 siste år 
dvs. 2012-2015. 
Samtidig har Tinn og Vinje kommune gitt tilsvarende støtte hvert. Tilsammen 
har Telemarkhelten dermed mottatt årlig fra TUF,Tinn og Vinje kommune kr. 
450.000,- og er således vår nest største sponsor. 
Telemarkhelten AS eies 100% prosent av idrettslag i Tinn og Vinje kommune. 
Men Telemarkhelten helt fra starten hatt en rekke sponsorer fra Grenland og 
stor deltagelse både fra sykkel som ski miljøet i nedre Telemark. Vi opplever at 
vi har arrangmenter som større deler av Telemark føler eierskap til. 
Arr. har vokst år for år og helterennet hadde i 2015 1200 deltagere, helterittet 
1100 deltagere og helteløpet 500. Alle skirenn hadde litt nedgang i fjor inkl 
helterennet, og dette er hovedforklaring for litt nedgang i startkontigent.  
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Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Per Lykke 
Org.nr:- 

Gjøystdalvegen 729 
3656 ATRÅ 

48300564 

Kontakt-
person  

Per Lykke 
 

Gjøystdalvegen 729 
3656  ATRÅ 

48300564 

Prosjekt-
leder 

Per Lykke 
 

Gjøystdalvegen 729 
3656  ATRÅ 

48300564 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  
Ja, fått tilsvarende støtte de siste 3 år fra TUF, Tinn og Vinje kommune 
 

Bakgrunn 
Telemarkhelten som er en idealistisk org som arr 3 idrettsarr i løpet av året. 
Hadde i fjor stor suksess med helterittet og Norgesmesterskap i Terreng Sykkel. 
Vi fikk veldig bra mediadekning TV2 Sportskanal samt reportasje i NRK 1 i 
beste sendetid. 
Rittet fikk veldig god kritikk av Norges sykkelforbund for Excellent teknisk 
gjennomført ritt. 
Med mer media håper vi også at helterennet i Rauland også vil utvikle og 
vokse- 
Det er meget stor lokal oppslutning rundt Helterennet. Vi ser også at Helteløpet 
har gode vekst muligheter. 
 Telemarkhelten er helt avhengig av sine sponsorer for å kunne drifte sine 
arrangementer på det nivået vi har oppnådd.  
Sponsoroversikt årlige utbetalinger: 
kr. 750.000,- årlig fra Colorline - lotterimidler.  
TUF/Tinn/Vinje   kr. 450.000(?) 
Gsport: kr. 200.000,- 
Sparebanken 1, kr. 150.000,- 
statskraft kr. 100.000 
Vekstra regnskap kr. 75.000,- 
systemkjøkken kr. 30.000,-. 
Barteravtale Varden kr. 236.300 (bidrag og rabatter diverse annonseringer) 
Årlige midler fra Colorliner kommer i forskjellige rater og litt forskjellig 
periodisert, men årlig bevilgning de senere år er nå kr. 750.000,- 
I tillegg har vi drikke og matsponsorer som leverer varer til arrangementene. 
Sponsorinntektene sammen med startkontigentene er helt avgjørende for at arr 
kan vokse og utvikle seg. Telemarkhelten betaler alle idrettslag kr. 100 pr time 
for frivillige som stiller opp under arr.  Betydelig midler tilbakeføres dermed 
idrettslagene og de frivillige organisasjoner som igjen bruker dette på å ruste 
opp idrettsanlegg, løyper og traseer mm. 
Telemarkhelten AS har hatt god økonomisk styring og var gasellebedrift i 2014 
kåret av Dagens næringsliv. Flere av våre sponsorer har verdsatt dette. 
Grunnen til at Telemarkhelten har kunne utvikle oss er at vi har hatt solid 
økonomi over flere år takket være flere langsiktige sponsorer. I motsatt fall 
kunne "dugnadsgleden" tatt slutt. 
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Prosjektmål 
Telemarkheltens mål er stadig å vokse. 
Målet for Helterittet er bli et stort terrengsykkelritt i nasjonalsammenheng. 
All media oppmerksomhet i 2015 gir oss gode vekst muligheter for 2016. 
Helterittet fikk topp evaluering av Norges sykkelforbund etter arr. NM i år. 
Helterittet blir et av 5 Norges cup ritt i 2015. Vi jobber på sikt for å få world cup 
ritt for terrengsykkel. 
Vi jobber nå for en ny kombinert ski/sykkeltrase i Atrå til  fjells slik at helterittet i 
fremtiden kan tilby også en 4-5 mils variant i høyfjellet. Vi tror dette vil stimulere 
større vekst. 
Helterennet har med sine stabile deltagertall på mye over 1000 vokst til å bli et 
større langrenns renn i Telemark. Arr er meget viktig for å stimulere reiselivet og 
hytteturismen på Rauland. Skitraseen går i vakker natur og har et 
utviklingspotensiale. 
Vi jobber nå med litt mer mediadekning for helterennet med sikte på ennå større 
deltager antall. Særlig innenfor bedriftsidretten tror vi helterennet har et større 
vekst potensiale. 
Helteløpet er det 3 arr som inngår i trippelen. Har hatt et jevnt deltagerantall på 
rundt 500. 
Alle arr i løpet av et år profilerer Telemarkhelten og Telemark. 
Vi ønsker å stimulere reiselivet og næringsliv. 
Helterittet er vel det arr på Rjukan av alle arr og festivaler som generer mest til 
overnatting 
og handelsstanden. Kjøpesterke grupper og 95% av deltagerne er eksterne 
som kommer med familie og venner. 
Heltrennet generer mye overnatting til Rauland og er veldig viktig sosial 
arrangement itillegg til idrettsarr. 
Telemarkhelten vil brukes T som Snøhetta ha utviklet aktivt i sin markedsføring 
sosiale medier og i annonser, info materiale mm,. 
Telemarkhelten vil også søke å promotere for våre deltagere andre viktige 
idretts og kulturarr som skjer i Telemark. Men dette bør koordineres med TUF 
så man er enig om hva som skal promoteres under T navnet. 
 

Forankring 

TelemarkHelten har vært aktiv med i Telemarksdagene som har vært arr i Oslo 
de 2 siste år og i fjor hadde vi også egen stand, 
Telemarkhelten er godt forankret i Tinn og Vinje kommune. 
Vi ønsker å bidra i en felles innsats til å promotere Telemark ennå bedre. 
Store kultur og idretts arr i Telemark ønsker TelemarkHelten også å promotere 
for våre deltagere og publikum. 
 

Prosjektorganisering 
Prosjekt leder er styreleder og har det øverste ansvaret i organisasjonen. Vært 
styreleder siden 2012 og før det nestleder. Mitt arbeidsområde i organisasjonen  
er også  å jobbe med å hente inn sponsorer midler mm. undertegnede og flere 
andre i org har et bra nettverk mot idrettsorg, næringsliv og reiseliv. 
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Samarbeidspartnere 

Vi samarbeider med en rekke bedrifter, TUF og våre to vertskommuner. 
I tillegg jobber vi hele tiden på å søke å utvide våre sponsorbidrag. 
Det vil nå bli jobbet for også å få en sponsor fra bilbransjen. 
 

Aktiviteter 

Telemarkhelten er et realitert prosjekt med aktive arr, 
Helterenn/skirenn i mars, Helteritt/terrengsykkelritt i Aug 
og helteløp/terrengløp i september 
 

Målgrupper 
Norges Skiforbund 
Norges Sykkelforbund 
Begge forbund er involvert i prosjektet. Både Helterennet og Helterittet er 
seedingrenn og seeding ritt for Birkebeinerennet og Birkerittet. 
I tillegg er Telemarkhelten svært aktive på sosiale medier. 
Telemarkhelten ønsker med sine 3 arr å hedre mange av største krigshelter 
som kom fra Rjukan og Telemark, samt hedre flere av de største 
sabotasjeaksjonene som fant sted her. (Tungtvannssabotasjen.) 
Telemarkhelten har to æreshelter: 
Joachim Rønneberg (leder av Tungtvannssabotasjen 
Gunnar "kjakan" Sønsteby . 
Telemarkhelten ser derfor at forsvaret kan være ny og viktig samarbeidspartner 
mht deltagelser og markeringer. 
 

Resultat 
Vi har som må at helterittet innen 2018 skal ha 3000 deltagere 
helterennet innen 2018 tilsvarende 
og at helteløpet skal ha 800 deltagere 
 

Effekter 
økonomisk handleevne - kvalitetsmessig bedre arr, som igjen generer høyere 
deltagerantall og publikum som igjen generer mer til overnatting og bespisning, 
samt til forretinger, 
og som alle eksterne deltagere generer igjen mer positiv kunnskap og 
opplevelser som igjen generer flere turister tilbake. I tillegg har spesielt 
Helterittet fått enorm positiv media respons, det er ny og svært voksende idrett. 
Helterittets trase går vel kanskje i sør-Norges vakreste landskap og tv 
sendinger er klart positiv reklame for  Telemark. Helterittet håper på full nrk 1 
dekning også i 2016. Nrk var veldig tilfreds med arrangementet, 
Telelmarkhelten har også vært med å generere Tour of Norway til Telemark. 
Tilbakemeldingen i fjor var helt klar det var det vellykkede Helterittet i Norges 
cup arr i 2014 som ble høyt evaluert av sykkelforbundet ,som gjorde at Touren 
så til Telemark. Utenom oss så også touren på Grenlandsykkel klubb. Det var 
også Helterittets folk som anbefalte valgte trase gjennom Rjukan som touren 
verdsatte, og som organiserte frivillige. 
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Touren har meget høy markedsføringsverdi for Telemark og dette viser hvordan 
det en arrangementet med sitt nettverk kan medvirke til å generere mer. 

Tidsplan 
helterennet i mars 2016 
helterittet i aug 2016 
helteløpet   i sept 2016 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Personalkost   350 000   350 000   350 000   350 000  
 1 400 

000 

02.Innkjøpte tjenester 
 2 150 

000 
 2 150 

000 
 2 150 

000 
 2 150 

000  
 8 600 

000 

03.Utstyr   150 000   150 000   150 000   150 000  
  600 

000 

04.Andre kostnader   550 000   550 000   550 000   550 000  
 2 200 

000  

Sum kostnad 
3 200 

000 
3 200 

000 
3 200 

000 
3 200 

000  
12 800 

000 

 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering  
  150 

000   150 000   150 000  
  450 

000 

02.Annen offentlig 
finansiering   300 000 

  300 
000   300 000   300 000  

 1 200 
000 

03.Privat finansiering  2 750 000 
 2 750 

000 
 2 750 

000 
 2 750 

000  
 11 000 

000 

Telemark 
Utviklingsfond   150 000     

  150 
000  

Sum finansiering 
3 200 

000 
3 200 

000 
3 200 

000 
3 200 

000  
12 800 

000 

 

Geografi 
826-Tinn, 834-Vinje 
 

 

3.10 Vedtak i styret 
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12. SAK NR 25 SØKNAD FRA VEKST I GRENLAND 

12.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond kan ikke imøtekomme søknad om støtte til Vekst i 
Grenland og prosjektet Helseinnovasjon. 

Det er styrets mening at prosjekter som næringsselskaper bør drive i egen regi 
må finansieres av næringsselskapene selv. 

12.2. Vurdering av daglig leder. 

Helseinnovasjon Telemark er et prosjekt som er igangsatt fra Vekst i Grenland, 
de søker om kr 300.000,- i støtte til et prosjekt som skal vare til og med 2018. 
 
Prosjektets mål er å flere helserelaterte bedrifter til å etablere seg i Telemark. 
Dette vil være ønskelig for Telemark å få etablert flere bedrifter. 
 
Daglig leder mener at dette arbeidet bør organiseres og finansieres av de 
enkelte næringsselskaper. Daglig leder er klar over at Vekst i Grenland ønsker 
å se arbeidet med dette prosjektet i Telemark perspektiv.  
 
Styret for TUF har tidligere vært klare på at direkte næringsarbeid bør 
finansieres av næringsselskaper direkte, det er ingen nye opplysninger som 
gjær at styret bør endre dette synet. 
 
Oppgaven til TUF vil kunne komme når det er planer om etableringer, er disse 
prosjektene tilstrekkelig fundamentert kan TUF gå inn med støtte. 
 
Daglig leder ser ikke at det er naturlig for TUF å delfinansiere et prosjekt som 
dette. Det bør vurderes om dette kan være et samarbeidsprosjekt mellom VIG 
og Telemark Fylkeskommune. 

12.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Det er ikke tilstrekkelig spesifisert at TUF skal bidra med midler i prosjekter som 
dette. Det vil samtidig kunne argumenteres for at TUF kan bidra med midler.  

12.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Det er sikkert mulig å relatere prosjektet til planstrategier for fylket. 

12.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Bevilgning vil skje til kommunale foretak og vil således være innenfor 
regelverket for å yte støtte. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 66 av 100 
 

 

12.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 
Helseinnovasjon Telemark del 2 skal med utgangspunkt i erfaringer fra 
prosjektets del 1 arbeide med å identifisere og realisere nyskapingsprosjekter 
med jobbskapingspotensial. Det er en særskilt ambisjon at regionens bedrifter 
skal nyttiggjøre seg nasjonale og internasjonale nyskapings- og 
innovasjonsprogrammer. 
Prosjektbeskrivelse 
Styringsgruppen for Helseinnovasjon Telemark del 1 anbefaler finansiørene å 
videreføre arbeidet i et noe nedskalert 2-årig prosjekt (Helseinnovasjon 
Telemark del 2) knyttet til satsningen inn mot produkter og tjenester i 
helsesektoren.  
Bakgrunnen for oppstart av Helseinnovasjon Telemark var å satse på et viktig 
nyskapingsområde for Grenland og Telemark med utgangspunkt i at regionen 
er vertskap for et stort sykehus, og at en rekke små- og mellomstore bedrifter 
satser innen området. Produkter og tjenester innen helsesektoren antas å ha et 
betydelig vekstpotensial de kommende år, og Grenland/Telemark må gi 
området en tydelig oppmerksomhet for å sikre sin del av veksten.   
Man anså i 2012 at en hensiktsmessig tilnærming var en egen satsning med en 
dedikert prosjektressurs i nær dialog med nyskapingsmiljøene i ViG og 
Innovasjon Norge Telemark, kombinert med en tett oppfølgende 
styringsgruppe.  
Erkjennelsen i etterkant av del 1 er at prosesser knyttet til å skape gode 
nyskapings- og innovasjonsprosesser tar tid, og at en videreføring i ytterligere 2 
år synes hensiktsmessig. Prosjektets del 2 vil ha en litt annen tilnærming; fra i 
hovedsak kartlegging og markedsaktiviteter i del 1, til målet om flest mulig 
konkretiserte nyskapingsprosjekter med jobbskapingspotensial i del 2.    

12.3.1. Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Vekst i Grenland IKS 
Org.nr:913559363 

Uniongate 18, 3732 
SKIEN 
3701 SKIEN 

35 58 86 20 

Kontakt-
person  

Hanne Gro Haugland 
 

Uniongate 18, 3732 
SKIEN 
3701  SKIEN 

97977856 

Prosjekt-
leder 

Preben Hjallum 
 

Uniongate 18, 3732 
SKIEN 
3701  SKIEN 

95219251 

 
 

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 
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Budsjett og finansiering: 
Det legges til grunn følgende budsjett (her er omsøkt beløp fra TUF lagt inn):  
•    Samlet finansiering i 1.400.000 kr for prosjektet.  
Finansieringsplan: 
•    Overføring av midler fra Helseinnovasjon Telemark del 1: 200.000 kr  
•    Vekst i Grenland IKS; kr 300.000 i tilskudd 
•    Skien Næringsfond AS; kr 300.000 i tilskudd  
•    Klosterøyafondet as; kr 150.000 i tilskudd år 1, opsjon på 150 000 i tilskudd 
år 2 
•    TUF;                       kr 300.000 i tilskudd 

Bakgrunn 
Styringsgruppen for Helseinnovasjon Telemark del 1 anbefaler finansiørene å 
videreføre arbeidet i et noe nedskalert 2-årig prosjekt (Helseinnovasjon 
Telemark del 2) knyttet til satsningen inn mot produkter og tjenester i 
helsesektoren.  
Bakgrunnen for oppstart av Helseinnovasjon Telemark var å satse på et viktig 
nyskapingsområde for Grenland og Telemark med utgangspunkt i at regionen 
er vertskap for et stort sykehus, og at en rekke små- og mellomstore bedrifter 
satser innen området. Produkter og tjenester innen helsesektoren antas å ha et 
betydelig vekstpotensial de kommende år, og Grenland/Telemark må gi 
området en tydelig oppmerksomhet for å sikre sin del av veksten.   
Man anså i 2012 at en hensiktsmessig tilnærming var en egen satsning med en 
dedikert prosjektressurs i nær dialog med nyskapingsmiljøene i ViG og 
Innovasjon Norge Telemark, kombinert med en tett oppfølgende 
styringsgruppe.  
Erkjennelsen i etterkant av del 1 er at prosesser knyttet til å skape gode 
nyskapings- og innovasjonsprosesser tar tid, og at en videreføring i ytterligere 2 
år synes hensiktsmessig. Prosjektets del 2 vil ha en litt annen tilnærming; fra i 
hovedsak kartlegging og markedsaktiviteter i del 1, til målet om flest mulig 
konkretiserte nyskapingsprosjekter med jobbskapingspotensial i del 2. 
 

Prosjektmål 
Minst fem helserelaterte bedrifter skal i løpet av prosjektperioden igangsette 
nyskapingsprosjekter der samlet jobbskapingspotensiale er 50 arbeidsplasser. 
Alle prosjektene bør utløse midler fra nasjonale og/eller internasjonale 
nyskapings- og innovasjonsprogrammer. Det bør utløses minst 10 mnok slike 
midler. 
 

Forankring 

Prosjektet er så langt finanisert av VIG, Skien Næringsfond og Klosterøyafondet 
 

Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres inn i Vekst i Grenland IKS, v/team nyskaping, og har 
hele Telemark som nedslagsfelt. Prosjektleder rapporterer til leder av 
styringsgruppen – som også er daglig leder i ViG; Hanne Gro Haugland.  
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Prosjektleder har kontorplass hos ViG. 
Det organiseres en styringsgruppe med følgende deltakelse:  
•    Hanne Gro Haugland – ViG; leder av styringsgruppen  
•    Randi Egge Husby – Innovasjon Norge Telemark  
•    Geir Morten Johansen – Telemark fylkeskommune  
•    Ståle Tveit – Skien Næringsfond AS  
•    Jørn Roar Bamle – Industriinkubatoren Proventia AS  
•    Steinar Riis – Klosterøyafondet  
•    Anette Fure Sykehuset Telemark  
•    Randi Holta Høgskolen i Telemark  
Styringsgruppen møtes minimum 4 ganger pr år. 
 

Samarbeidspartnere 

ViG 
Klosterøyafondet  
Skien Næringsfond 
Høgskolen i Telemark 
Sykehuset Telemark 
Telemark Fylksekommune 
Innovasjon Norge 
 

Aktiviteter 
Hovedaktiviteter 
•    Gjennomføre to workshops for å identifisere mulige utviklingsprosjekter med 
jobbskapingspotensial. Målgruppe; regionale SMB innen helse, Sykehuset 
Telemark, primærhelsetjenesten, Høgskolen i Telemark og styringsgruppen.   
•    Nært samspill med Innovasjon Norge Telemark med sikte på utnytte 
nasjonale programmer som IFU/OFU, skattefunn, Fram, mv, og med øvrig 
regionalt virkemiddelapparat (ViG, Skien næringsfond as, Telemark 
utviklingsfond, mv) med sikte på medfinansiering. 
•    Involvering av virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge Telemark, ViG og 
Proventia) med tanke på faglig bistand til utvikling og gjennomføring av 
nyskapingsprosjekter i SMB innen helse.   
•    Søk etter - og anvendelse av - finansieringsmuligheter i ulike nasjonale- og 
internasjonale nyskapings- og innovasjonsprogrammer rettet mot næringen.  
•    Utvikle partnerskapsløsninger der regionale SMB innen helse deltar i 
leveranser sammen med større bedrifter som allerede er i leverandørposisjon. 
•    Gjennomføre minst 4 fagseminarer med fokus på f.eks. FoU-muligheter, 
virkemiddelapparatet, salg og distribusjon, offentlig innkjøp. Målgruppe; 
regionale SMB innen helse.  
•    Sikre involvering fra Sykehuset Telemark (i primærrollen som «krevende 
kunde» og kompetansemiljø) og Høgskolen i Telemark (i primærrolle som 
kompetansemiljø på søk etter ny kunnskap, som organisator for relevante 
studentbedriftsmuligheter/ studentoppgaver, mv).  
•    Utnytte potensialet som ligger i HiTs bransjefagråd for helse, Invest in 
Telemark, «Bridging the EU», «Bridging the US», Grenland investorforum og 
tilsvarende prosjekter/møteplasser når det gjelder partnerskap, tilflytting av 
bedrifter til regionen/fylket og/eller involvering av investorer. 
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Målgrupper 

Helserelaterte virksomheter  
nye prosjekter inne helserlatert virksomhet  
Programmer i Norges Forskingsråd  
Innovasjon Norge  
ViG 
Skien Næringsfond 
Kosterøyafondet  
Horizon 2020 (Eu Prosjekter) 
Bridigin the EU  
Bridign the US  
Kommuner i Telemark 
Høgskolen i Telemark 

Resultat 
Hovedmål 
Minst fem helserelaterte bedrifter skal i løpet av prosjektperioden igangsette 
nyskapingsprosjekter der samlet jobbskapingspotensiale er 50 arbeidsplasser. 
Alle prosjektene bør utløse midler fra nasjonale og/eller internasjonale 
nyskapings- og innovasjonsprogrammer. Det bør utløses minst 10 mnok slike 
midler. 
 

Effekter 
Flere helserelaterte areidsplasser i regionen. 
 

Tidsplan 
•    Første fase finansiering på plass (Grenland næringsfond og Skien 
næringsfond as): ult mai 2015 
        Tilsagn på 150 000 ganger 2 fra Klosterøya fondet, november 2015  
•    Utlysing av prosjektleder: primo september 2015   
•    Prosjektleder på plass:Preben Hjallum ansatt i 40% stilling 1 oktober 2015 
•    Midtveisevaluering: ult oktober 2016  
•    Prosjektslutt, rapportering til finansiørene; ult juni 2017 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Personalkost   63 000   703 000   350 000   
 1 116 

000 

02.Innkjøpte tjenester         0 

03.Utstyr   20 000       20 000 

04.Andre kostnader   5 000   170 000   88 000   
  263 

000  

Sum kostnad 88 000 873 000 438 000   
1 399 

000 

 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 70 av 100 
 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

Klosterøyafondet   43 000   171 000   86 000   
  300 

000 

Overføring restmidler 
fra Del1   28 000   114 000   58 000   

  200 
000 

Skien Næringsfond og 
ViG 50% hver   85 000   343 000   171 000   

  599 
000 

Telemark 
Utviklingsfond   43 000   171 000   86 000   

  300 
000  

Sum finansiering 199 000 799 000 401 000   
1 399 

000 

 

Geografi 
800-Telemark, 805-Porsgrunn, 806-Skien, 807-Notodden, 811-Siljan, 814-
Bamble, 815-Kragerø, 817-Drangedal, 819-Nome, 821-Bø 
 

 

3.11 Vedtak i styret 

 

13. SAK NR 26 SØKNAD FRA BIOGREN 

13.1. Forslag til vedtak 

Styret i TUF kan ikke imøtekomme søknad om tilskudd eller lån til prosjektet. 

Det er styrets mening at prosjekter av denne størrelse må finansieres av 
egenkapital og at det er Innovasjon Norge og Enova som må være de som 
finansierer hoveddelen fra det offentlige. 

13.2. Vurdering av daglig leder. 

BioGren  ønsker et tilskudd fra TUF på 6 MNOK for å sikre demontering av 
utstyr, ansettelse av daglig leder, klargjøring av alle søknader til det offentlige. 
 
Selskapet opplyser samtidig at en forventer at egenkapital og bankfinansiering 
skal være klart i løpet av 2-3 mnd. Det betyr i februar, mars 2016.  
 
Det innebærer at det i løpet av den korte tiden skal selskapet være fullfinansiert. 
Dette kan være ambisiøse planer, spesielt når selskapet ønsker at TUF skal ta 
hovedansvaret for at det tilføres frisk kapital i denne perioden. Daglig leder 
mener at TUF ikke kan gå inn i prosjektet på dette grunnlaget. 
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Skal prosjektet ha en mulighet til å bli realisert må eksterne investorer være 
villige til å finansiere nødvendig kapital i denne korte horisonten. Dersom det 
ikke er vilje til å investere frisk kapital fra eiere i dette tidsperspektivet, er daglig 
leder skeptisk til om det er mulig å skaffe den nødvendige egenkapitalen og 
bankfinansiering i et tre måneds perspektiv. 
 
Daglig leder mener at det er for stor usikkerhet på det nåværende tidspunkt, 
både når det gjelder marked, muligheter for å skaffe nødvendige investorer med 
frisk kapital, til at TUF kan ta en så risiko som søker etterspør. 
 
Dette er et stort prosjekt som skal finansieres, svaret på om det vil lykkes vil 
ligge i om investorer har tilstrekkelig tro på prosjektet og vil tilføre tilstrekkelig 
kapital til nødvendige investeringer og driftskapital de første driftsårene 

13.2.1. Kostnadsplanen og finansieringsbehov 

BioGren har satt opp en kostnadsplan på totalt 431 MNOK. Investeringen i 
maskiner, utstyr, kai og bygg på 389 MNOK skal være gjennomført i løpet av 
2016. I 2017 er det ifølge kostnadsplanen lagt opp til 36 MNOK, herav 35 
MNOK til kostnad for driftskapital med lager. 
 
For 2015 er et lagt opp til en kostnadsplan på 6 MNK, av dette er det tenkt at 
TUF skal finansiere 3 MNOK. Dette må nødvendigvis være kostnader som 
allerede er påløpt, det er usikkert om TUF har anledning til å dekke opp 
kostnader som allerede er gjennomført. Grunnen til denne vurderingen er at nå 
er det under en mnd igjen av året og det vil være begrenset hvilke typer av 
kostnader det er mulig å forbruke resten av året. 
 
I kostandsplanen er det en sammenblanding av kostnader til investeringer og 
ordinære driftskostnader.  Behovet for driftskapital med lager er totalt beregnet 
til 45 MNOK. 
 
Det er ikke mulig for daglig leder å etterprøve de kostnader som er satt opp. 
Daglig leder ser imidlertid at det vil være behov for en detaljert etterprøving av 
det leverte kostnadsoppsettet, om det vil være aktuelt for TUF å innvilge 
tilskudd. 

13.2.2. Markedet 

Alle energi produkter er for tiden utsatt for enorm prispress, dette vil også gjelde 
for pellets. 

Skal det komme ytterligere pellets inn på et marked må de konkurrere på det 
åpne råvaremarkedet. 

Selskapet nevner at kullkraftverkene vil være en stor del av dette markedet med 
å vise til EU krav om reduksjon av forurenset kull. Daglig leder ser ikke helt 
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hvordan dette kan bli tilstrekkelig lønnsomt, dette med bakgrunn i vedtak i 
Storbritannia som sier at kullkraftverk skal fases ut inne 2025. 

Videre forventer markedet at rimelig gass fra USA vil presse kullkraftverkene i 
Europa ytterligere. 

Daglig leder kan ikke forsvare å yte støtte på nåværende tidspunkt med de 
usikkerhetene det ligger i markedet for energi produkter. 

13.2.3. Politiske ønsker 

Daglig leder ser at det er et stort tema og et sterk ønske om å kunne benytte 
fornybar energi fra bl.a. skog.  

Skal det kunne bli lønnsomme prosjekter som kan overleve i et stadig grønnere 
marked, må investering i forskning og industri komme fra statlige myndigheter 
og de institusjoner som er tenkt å finansiere denne typen av industri. Med stor 
grad av egenfinansiering av aktørene. 

TUF kan ikke påta seg noen stor rolle i denne sammenheng 

13.2.4. Innovasjon Norge og Enova 

Selskapet har tidligere fått et innvilget 0,7 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge, 
etter det jeg har forstått på ledelsen mangler det en ferdigstilt sluttrapport før 
den siste utbetalingen vil bli gjennomført av Innovasjon Norge. 

BioGren legger opp til en meget stor investering på hele 431 MNOK, dette 
indikerer en kompleks investering. Markedet de skal levere til er innen Bio 
markedet og bør være av interesse for bl.a. Enova. 

I denne sammenhengen bør søknaden og behandling foregå hos Innovasjon 
Norge og Enova, de har den nødvendige tekniske og markedsmessige 
kompetansen for å vurdere en søknad som dette. 

Det er daglig leder sin mening at TUF ikke bør gå inn i et prosjekt basert på 
egen vurdering. Skal TUF yte tilskudd i et omfang som det søkes om må det bli 
som et tillegg til og i samarbeid med de nevnte aktørene. 

13.2.5. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal bidra til at det etableres nye arbeidsplasser i Telemark, i dette 
perspektivet vil en kunne forsvare at det ytes støtte. Det er imidlertid for stor 
usikkerhet til at daglig leder vil anbefale at dette er innenfor formålet til TUF. 
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13.2.6. Vurdering i forhold til planstrategier 

I planstrategier er det satt opp at en skal stimulere til å utvide antall 
arbeidsplasser, søknaden vil således være dekket innenfor gjeldende 
planstrategier. 

13.2.7. Forhold til ESAS støttereglement 

Det vil mest sannsynlig være mulig å yte støtte innenfor regelverket om lovlig støtte. Det 

må imidlertid vurderes ekstra. 

13.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 
BioGren skal produsere 300 000 tonn pellets på Skjerkøya. Dettte gir 30 direkte 
arbeidsplasser der. Viktigst er at det blir høyere uttak av furu og laugskog som 
gir 250 - 300 arbeidsplasser innover i Telemark. Tiltaket vil profilere Telemark 
som en grønn region med fokus på bioenergi. 
 

Prosjektbeskrivelse 

Beskrivelsen er fokusert på det kortsiktige behovet som det søkes støtte til.  
BioGren søker om støtte til å starte opp utbyggingen av pelletsanlegget på 
Skjerkøya. Det søkes om NOK 6 mill. som skal benyttes til å sikre demontering 
av utstyr, ansettelse av daglig leder, klargjøring av alle søknader til det 
offentlige, søknad til Enova og igangsetting av øvrige aktiviteter. 
BioGren arbeider nå med å få inn all egenkapital og avklare bankenes 
finansiering. Dette forventes avsluttet i løpet av 2 – 3 måneder. I denne 
perioden bør følgende utføres:  
•    Ansettelse av daglig leder/driftsansvarlig så snart som mulig. 
•     Prosjektering fra rådgivende ingeniører av de detaljer som må være på 
plass før søknader kan behandles av Telemark fylke og Bamble kommune. 
•    Betaling av utstyr fra BioWood slik at Wahlberg godkjenner demontering av 
det kjøpte utstyret.   
•    Gjennomføring av øvrige hovedaktivitetene som søknad til Enova, 
fastlegging av potensielle leverandører både for utstyr og for infrastruktur, 
ferdigstilling av materiale for å innhente tilbud, initiativ for å påvirke politiske 
rammebetingelser, avklaring av hva BioGren selv skal gjøre i ferdigmarkedet, 
vurdering av ytterligere kilder for råstoff som kystskogbruket og ferdigstilling av 
avtaler for råvarer.   
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Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

BioGren AS 
Org.nr:912 544 680 

Munkedamsveien 53 
B 
0250 OSLO 

91629087 

Kontakt-
person  

Bjørn Ivar Danielsen 
 

Munkedamsveien 53 
B 
0250  OSLO 

916 29 087 

Prosjekt-
leder 

Bjørn Ivar Danielsen/Ulf 
Sjödin for gjennomføring 
 

Munkedamsveien 53 
B 
0250  OSLO 

916 29 087 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  

Ja 
År        Type tilskudd            Fra hvem            Type prosjekt           Beløp 
2013        Tilskudd      Innovasjon Norge    Mulighetsstudie         120.000 
2013            Lån         Vekst i Grenland        Forprosjekt               200.000 
2013        Tilskudd      Innovasjon Norge       Forprosjekt             600.000 
 
I tillegg søkte BioGren fra TUF den 18. juni 2015 om et lån på NOK 1 mill. Dette 
ble ikke realitetsbehandlet i styret.Tilbakemeldingen er benyttet til å styrke 
prosjektet med ytterligere analyser. BioGren ble bedt om å utrede en del viktige 
områder: Disse er utdypet i vedlegg 1. Her følger korte kommentarer til hvert 
område: 
 
1.    Investorer, konkrete og klare avtaler med investorer. 
Det er avklart investeringer for NOK 37 mill. I nærmeste fremtid skal det 
avholdes samling i Grenland for å få med lokale investorer. 
 
2.    Nærmere vurderinger av de tekniske løsninger 
De tekniske løsningene er gjennomgått for å sikre en god flyt med 
reservekapasitet. Det har ført til noen mindre kostnadsøkninger. I tillegg er det 
enighet om prosjektleder. Kailøsning og kraftforsyning med tilhørende 
kostnadsberegninger er også fastlagt. 
 
3.    Bedre avklaringer på råvarepriser og sammenligninger med 
konkurrerende råvarer i dette markedet. 
BioGren har benyttet råvarepriser fra leverandørene uten forhandlinger for å ha 
noe å gå på. Administrerende direktør i AT Skog har forsikret at AT Skog alene 
kan ta ut tilstrekkelig virke til både BioGren og til en annen aktør av tilsvarende 
størrelse. 
 
4.    Vurderinger av konkurrenter og risiko i prosjektet 
De største konkurrentene leverer i $ og €. Det betyr at BioGren har styrket sin 
konkurranseevne betydelig det siste året. 
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5.    Markedet og prisutvikling i markedet. 
Markedet er i god utvikling, hva angår volum, priser og valuta (til gunst for 
BioGren). Pelletsprisene forventes de nærmeste årene å være $ 180 pr tonn for 
industripellets og € 200 pr tonn for kaminpellets. BioGren bruker disse tallene, 
men bruker dollarkurs 6,75 og eurokurs 8,10. Sommeren 2015 var det lagre av 
kaminpellets som måtte selges til spotpris for industrimarkedet på grunn av 
eksepsjonelle varme vintre i «kaminpellets land» hvor det ble kjøpers marked. 
Dette er en av grunnene til at BioGren legger opp til fleksibilitet i hva som skal 
produseres av henholdsvis industri- og kaminpellets. 
 

Bakgrunn 

BioGren AS skal utvikle et pelletsanlegg på Skjerkøya i Bamble kommune. 
Vedlagte investorpresentasjon dokumenterer hva som skal gjøres, 
markedsforholdene, råvaremulighetene, teknisk løsning og lønnsomhet. 
BioGren er viktig for Telemark fordi den setter Telemark på kartet for grønn 
energi både på kort og lang sikt. BioGren gjør det mer sannsynlig at andre 
prosjekter som Biokull og biodrivstoff lokaliseres til Telemark. I tillegg vil det 
sikre betydelig avsetning for massevirke spesielt av furu og lauv. På anlegget vil 
det bli i underkant av 30 ansatte. For uttak av virke og transport forventes ca. 
300 sysselsatte. 
Det er viktig med en energieffektiv løsning spesielt for tørkeprosessene. Det har 
BioGren tatt hensyn til ved sin tekniske løsning og ved å kjøpe en lite brukt, 
men meget god tørkeløsning fra BioWood på Averøya. 
  
Det er behov for å sikre fremdriften ved en rekke aktiviteter i parallell frem til all 
finansiering er på plass. 
 

Prosjektmål 
Formålet som BioGren søker støtte til er å sikre tilgang til utstyr som kan brukes 
for en meget energieffektiv løsning og fullføre alle aktiviteter for å sikre 
finansieringen raskt. Dette er viktig både for å realisere sysselsettingseffektene i 
Telemark og for å etablere industrivirksomheten raskt. Konkret kan målene 
kontrolleres i løpet av få måneder. 
Formålet med BioGren er en energieffektiv pelletsproduksjon for produksjon av 
300.000 tonn pellets pr år på Skjerkøya. Det skal sikre 30 direkte 
arbeidsplasser der, samt en rekke støttefunksjoner som leies inn fra 
Grenlandsområdet. Viktigste sysselsettingseffekten er rundt omkring i 
skognæringen i Telemark hvor det kan være en effekt på 250 - 300 årsverk. 
På lengre sikt kan etableringen være et naturlig sted for utvidelser innen 
biodrivstoff. De fleste selskaper innen biodrivstoff forsker på prosessene for å 
konvertere fra trepartikler til drivstoff. Biogren vil ha kjernekompetanse på alt fra 
inn-logistikk til ferdig tørkede og homogene partikler. Denne kompetansen og 
praktiske erfaringen er kritisk i produksjon av biodrivstoff. 
Forankring 
BioGren har lagt vekt på forankring i forprosjektet. Følgende kan spesielt 
nevnes: 
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Bamble kommune har vært kontaktet en rekke ganger, senest med møte med 
ordfører og rådmann i oktober. Formålet har vært å sikre positiv holdning til 
godkjennelser. 
Fylkesordfører med rådgivere har også fått informasjon og bedt om å bli holdt 
orientert. Muligheter for støtte er diskutert. 
Det har vært møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Høyre på 
næringspolitisk side. 
Det er etablert kontakt med Enova som har gitt et innspill i form av brev til 
BioGren. 
Skagerak Nett har gjennomgått kravene og funnet løsning innen akseptable 
rammer. Kontakten er viktig fremover for å ha fleksibilitet i forhold til 
totalutnyttelse av tomten. 
 

Prosjektorganisering 

Daglig leder skal sikre verdiskapningen som fremkommer av forretningsplanen. 
Vedkommende bør tiltre tidlig i 2016. Daglig leder må ha god prosessforståelse 
og evne til å sikre gode økonomiske resultater. Topp kvalifiserte personer er 
identifisert. 
Prosjektleder vil være Ulf Sjödin fra Sicutec. Han er i gang med forberedende 
arbeider og vil starte for fullt fra årskiftet. Henrik Sundström vil være spesialist 
for pelletsutstyret. 
Leder av prosjektstaben skal sikre at alle deler av prosessen gjennomføres med 
god kvalitet til rett tid. I tillegg skal økonomimodeller ajourholdes. Leder bør 
komme fra nåværende prosjekt og starte med aktivitetene i løpet av våren.  
Det finnes muligheter for å bedre økonomien ved tiltak for å disponere ledig 
kapasitet på tomt og kai. Et styremedlem bør ha til oppgave å følge opp dette. 
Oppgaven bør startes så snart tomten er kjøpt. 
For råvarer og ferdigvare finnes det avtaler og intensjonsavtaler. Disse bør 
ferdigforhandles og utvides med faste avtaler der det er mulig. Leder bør 
komme fra nåværende prosjekt.  
Ut over dette skal følgende nøkkelroller besettes for drift av BioGren: 
•    Driftsleder med ansvar for 6 skiftledere og 18 – 24 operatører med relevant 
kompetanse. Driftsleder bør ansettes i løpet av våren for å ansette og bygge 
opp den permanente driftsorganisasjonen 
•    Administrativ leder med fokus på økonomi og administrasjon av avtaler for 
alle støtteområder, samt HMS. 
•    Vedlikeholdsleder med ansvar for å holde anlegget i kontinuerlig drift med 
preventivt vedlikehold og ved bestilling av annet vedlikehold. 
•    Teknisk leder som planlegger utvikling av anlegget og følger opp 
vedvarende konkurransefortrinn. 
 

Samarbeidspartnere 

Wahlberg Industrier AS er et privateid investeringsselskap, som utøver aktivt 
eierskap i selskaper med potensial for utvikling nasjonalt og/eller internasjonalt 
•    Wahlberg Industrier har bygget opp en rekke virksomheter de siste 10 årene 
•    Selskapet har med seg sterke investorer fra Nord-Jæren 
•    Wahlberg Industrier vil delta i styret for BioGren med sin daglige leder, Jan 
Arild Wathne 
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•    Wahlberg Indusstrier går inn med 10 MNOK  
•    www.wahlberg-industrier.no  
Kranringen AS er en av Norges største og mest komplette leverandører innen 
kranløft og transport til oppdragsgivere i ulike segmenter 
•    Ivar Nilsen, tidligere DL,har vært essensiell i oppbyggingen av selskapet til 
en av de største på kranarbeid i Norge 
•    Vil være rådgiver for HMS og utføre kranarbeider 
•    Lokal tilstedeværelse med et stort nettverk  
•    Eierne går inn med 20 MNOK. BioGren har tomten på hånden uten å betale 
opsjonspremie 
•    www.kranringen.no  
Sicutec AB er datterselskap av Cellmark AB, svensk konsern, som omsetter for 
over 3 MRD $  
•    Sicutec AB har spesialisert seg på å flytte anlegg innen skogsindustrien 
•    Selskapet har mange samarbeidspartnere og stort nettverk 
•    Har i en rekke sammenhenger bistått for å få i gang pellets-anlegg world 
wide 
•    Sicutec AB vil ha ansvaret for at brukt og nytt utstyr samspiller med nye 
enheter 
•    www.sicutec.com  
Saxwerk AB har laget foreløpige layouts. De vil sette opp transportbånd og 
sikre samspill 
Amalthea Energy med sine ressurser forventes å delta til stabil drift er oppnådd. 
Eierne av Amalthea har gått inn med 2,2 MNOK i mellomfinansiering av 
BioGren og brukt ca. 8000 timeverk 
Innovasjon Norge og ViG har støttet prosjektet med 720.000 og 200.000 (i lån) 
Gramjo Industries AS er engasjert som rådgivere 
 

Aktiviteter 

Behovet for midler i tiden frem til fullført kapitalinnhenting er kort beskrevet 
nedenfor. 
•    BioGren vil at daglig leder/driftsansvarlig skal komme på plass så snart som 
mulig. Da må BioGren ha nok midler til å sikre dette. 
•    Det er en rekke positive signaler fra Bamble kommune for rask behandling 
av søknader. For noen av områdene er det behov for rådgivende ingeniører 
som prosjekterer de detaljer som må være på plass før søknader kan 
behandles. 
•    BioGren har avtale med Wahlberg om kjøp av betydelige deler av 
pelletsanlegget til BioWood. BioGren har betalt NOK 1 mill. for å sikre 
inngangsbilletten for utstyret. Før demontering må ytterligre midler inn.  
•    De øvrige hovedaktivitetene er søknad til Enova, fastlegging av potensielle 
leverandører både for utstyr og for infrastruktur, ferdigstille materiale for å 
innhente tilbud, ta initiativ for å påvirke politiske rammebetingelser, avklare hva 
BioGren selv skal gjøre i ferdigmarkedet, vurdere ytterligere kilder for råstoff 
som kystskogbruket og lage avtaler for råvarer. 
 

Målgrupper 

Bedrifter, personer og politikere som ønsker ny og lønnsom industri i Telemark 
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er en viktig målgruppe. Ser disse en involvering av TUF, vil de være positive 
både til tiltaket og til TUF. Å få mest mulig nytte av skognæringen med 
videreforedling og industriarbeidsplasser, står høyt på denne gruppens 
prioriteringer. 
Konkrete investorer vil også se meget positivt på tiltaket fordi det adresserer 
sentrale forhold både for risiko og lønnsomhet. 
 

Resultat 

BioGren forventer følgende resultater av aktivitetene: 
•    En daglig leder/driftsansvarlig vil komme på plass i første kvartal 2016.  
•    Rådgivende ingeniører vil prosjekterer alle de detaljer som må være på 
plass før søknader kan behandles av kommunen/fylket i løpet av april 2016. 
Deler av prosjekteringen bør være ferdig tidligere enn dette. 
•    BioGren har demontert utstyret som kjøpes av Wahlberg Industrier i løpet av 
april 2016.   
•    Søknad til Enova er sendt og ferdigbehandlet i løpet av første kvartal 2016, 
listen over potensielle leverandører både for utstyr og for infrastruktur lages i 
løpet av februar 2016, forespørsel om tilbud for utstyr og infrastruktur sendes ut 
i løpet av mars 2016, avklaring av hva BioGren selv skal gjøre i ferdigmarkedet 
og vurdering av ytterligere kilder for råstoff som kystskogbruket, gjøres i løpet 
av mai 2016 
 

Effekter 

Her er vurdert effektene av hele prosjektet gjennomført. Effekten av det 
kortsiktige er at prosjketet blir realisert. Brukereffektene vil i stor grad være 
knyttet til opplevelsene av arbeidsplasser og lønnsom industri. I denne 
forbindelse vises til vedlagte investorpresentasjon. Den er konfidensiell. 
Fokus nedenfor er på de samfunnsmessige effektene. Disse kan oppsummeres 
som følgende: 
a) Ca. 30 arbeidsplasser i nytt industrianlegg i Bamble er meget kjærkomment 
for Grenland. I tillegg vil det være støttefunksjoner som svarer til mer enn 5 
årsverk fra nærområdet.  
b) I skogindustrien forventes uttaket av virke å kreve mellom 250 og 300 
årsverk spredt over hele Telemark. 
c) BioGren bidrar til å senke CO2-utslipp med ca 500.000 tonn CO2 pr år (ca. 
10 ganger det El-biler bidrar med i året). Regnestykket er slik at gevinstene 
gjøres i det enkelte land som bruker pellets, men uten BioGren vil tilgangen 
være mindre av pellets som er sertifisert. 
d) BioGren kan være starten på utvikling av mer Bioenergi  som biokull og 
biodrivstoff fordi slik produksjon vil kreve mye av de samme kunnskapene som 
det BioGren skaffer seg erfaring på. 
e) Prosessene optimaliseres med kombinasjon av nye målemetoder og andre 
styringsteknikker. På lengre sikt ønskes dette koblet til analyser av "Big Data" 
både for ferdigvarer og råvarer. 
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Tidsplan 
Fremdriftsplan og arbeidsplan følger vedlagt. 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 201

7 
20
18 

2019 SUM 

01.Personalkost   2 000 000 

 1 
000 
000    3 000 000 

02.Innkjøpte tjenester  2 000 000  16 000 000     18 000 000 

03.Utstyr  2 000 000 
 206 000 

000     208 000 000 

04.Andre kostnader 
Prosjektering mm  2 000 000  15 000 000     17 000 000 

Driftskapital med lager   10 000 000 

 35 
000 
000    45 000 000 

Tomt, kai og bygg  
 140 000 

000     140 000 000  

Sum kostnad 
6 000 

000 
389 000 

000 
36 000 

000   
431 000 

000 

 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.Bank  
 179 000 

000 
 36 000 

000   
 215 000 

000 

02.Annen offentlig 
finansiering  

 30 000 
000    

 30 000 
000 

03.Privat finansiering 
Egenkapital 

 3 000 
000 

 177 000 
000    

 180 000 
000 

Telemark 
Utviklingsfond 

 3 000 
000 

 3 000 
000    

 6 000 
000  

Sum finansiering 
6 000 

000 
389 000 

000 
36 000 

000   
431 000 

000 

 
Geografi 
800-Telemark, 814-Bamble 
 

3.12 Vedtak i styret 
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14. SAK NR 27 SØKNAD FRA MCG DEICE AS 

14.1. Forslag til vedtak 

Styret bevilger kr 200.000- til prosjektet. 

Det er en forutsetning at resten av finansieringsbehovet dekkes inn av andre 
støttregivere samt egenkapital. Styrt forutsetter at etableringen og produksjon i 
et fremtidig løp skal være i Telemark. 

Blir produksjon av utsyr valgt lagt utenom Telemark må tilskuddet betales 
tilbake i sin helhet. 

14.2. Vurdering av daglig leder. 

Daglig leder har over en periode vært informert om utviklingen i prosjektet. 
Selskapet har vært på messe i Tyskland og fått stor oppmerksomhet. 

De planlegger nå å etablere et pilotanlegg på Geiteryggen, dette kan være med 
på å styrke planene til Skien kommune om drift av Geiteryggen. 

Selskapet er i ferd med å innhente egenkapital for å kunne bygge pilotanlegget. 

Selskapet søker om kr 400.000,- i tilskudd fra TUF, dette er 40 % av de totale 
kostnadene. 

Daglig leder er av den oppfatning at dette kan bli en bedrift som har en 
internasjonal mulighet. Det vil imidlertid være nødvendig å bygge en pilot som 
de søker om.  

Selskapet er i en dialog med Vekst i Grenland om støtte, etter daglig leders syn 
bør VIG og fondene i Skien bevilge støtte til dette prosjektet sammen med TUF. 
TUF bør bevilge halvparten av det de søker om, resten bør miljøet rundt Vekst i 
Grenland fremskaffe. 

Det vil være viktig for næringsselskapene at de nå er aktive med tanke på 
etablering av produksjonsmuligheter i Telemark, dette for å være aktive i forhold 
til mulige etableringer og arbeidsplasser. 

14.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal virke i hele Telemark med tanke på muligheter for etableringer. 
Tilskudd til dette arbeidet vil falle inn under formålet til TUF. 

14.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

I planstrategier til fylket er muligheter for Vekst i arbeidsplasser tillagt viktighet. 
Søknaden fyller opp under disse strategiene. 
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14.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Støtte til bedriften vil kunne dekkes inn under flere unntak i støttereglementet. 
Dette tilskuddet blir vurdert i forhold til bagatellmessig støtte og er således i 
samsvar med regelverket. 

14.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 

MSG deice AS har utvikla eit system for automatisk avisning og vask av 
flymaskiner. Det er finansiert og produsert ein scalamodell i 1:20 som fungerar 
svært tilfredsstillande. Det er utarbeidd ein sluttrapport etter utvikling av denne 
av selskapet Devotek AS. Vi ønsker nå å utvikle prosjektet vidare til eit 
Pilotanlegg i fullskala som skal presenters for markedet. 
 

Prosjektbeskrivelse 

Vi ønsker å komme videre i prosjektet ved å utvikle eit fullskala Pilotanlegg på 
Geiteryggen. Det er kontakt med Skien Kommune om å få sette opp slikt anlegg 
på Geiteryggen Flyplass. Dette er Skien Kommune positive til og selskapet er i 
ferd med å installere oss her. Vi arbeider mot investorer for å finansiere videre 
utvikling og bygging av eit pilotanlegg. Vi er i samtaler med Aviator og Avinor 
om deres bistand og kompetanse på tekniske løysingar og dokumentasjon av 
offentlege krav etc.  For å komme videre i prosjektet har vi behov for midler til 
prosjektleder, adminsitrasjonspersonell, innleige av konsulentbistand etc. for å 
utarbeide grunnlag for pilotanlegget, ha forhandlinger med ulike aktører, skrive 
avtaler, utarbeide framdriftsplaner etc. Selskapet har akkurat foretatt ein 
aksjeemisjon og tilført selskapet NOK 600.000 i ny aksjekapital til å 
delfinansiere dette arbeidet. I tillegg har vi behov for NOK 400.000 slik at vi 
totalt har NOK 1,0 mill til dette arbeidet.  
   

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

MSG Deice AS 
Org.nr:914 739 608 

Hågåbergja 21 
3802 BØ I 
TELEMARK 

91781745 

Kontakt-
person  

Seljord Rekneskapsservice 
AS 
 

Nyveg 3 C 
3840  SELJORD 

91781745 

Prosjekt-
leder 

Svein Gunnar Mæland 
 

Hågåbergja 21 
3802  BØ I 
TELEMARK 

99429771 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  
Ja 
Etablerartilskot frå Innovasjon Noprge på NOK 600.000 
Mentorstøtte frå Innovasjon Norge på NOK 105.000 
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Bakgrunn 
Det er utvikla ein ide om å automatisere avisning og vask av flymaskiner. Dette 
er både kostnadseffektivit og svært miljøvennlig. 
 

Prosjektmål 
Drift og utvikling av selskapet fram til start for bygging av Pilotanlegg. Dette 
gjelder etablering av organisasjon, utarbeide planverk, herunder businessplan, 
avholde forhandlingar og inngå avtaler med ulike partnerar. Prosjektets 
hovedmål blir å gjøre selskapet i stand til å bygge et Pilotanlegg på Geiteryggen 
Flyplass. 
 

Forankring 
Prosjektet er forankret i Bø og Skien kommunar. Samarbeidspartnere som har 
bidratt er Geiteryggen Flyplass, Innovasjon Norge, fylkeskommunens avdeling 
for nyskaping m.fl. 
 

Prosjektorganisering 
Prosjektstyre : Styret i selskapet 
Prosjektleiar : Svein Gunnar Mæland 
Prosjektkonsulent teknisk : Tom Rune Aasen 
Prosjektkonsulent på bygg : Norway Steel v/Robert Bader 
Prosjektkonsulent på kjemi etc. : Aviator v/Per Kristian Laugtug 
 

Samarbeidspartnere 
Aviator, Avinor, Oslo Lufthavn, Geiteryggen Flyplass, Norway Steel, Norwegian 
Aktiviteter 
Utarbeide organisasjonskart og businessplan, utarbeide framdriftsplan for 
bygging av pilotanlegg, holde avtaleforhandlingar med samarbeidspartnerar og 
investorar, inngå avtaler. 

Målgrupper 

Avisaningshall og vaskehall skal bygges på flyplasser for å handtere vask og 
avisning av fly. Sluttbruker er derfor flyselskaper, men eiere kan være 
flyplasser, Avinor eller handlingselskaper. 
 

Resultat 
Målet er at selskapet skal være "rigget" og klar for å produsere fullskala 
pilotanlegg på Geiteryggen. 
 

Effekter 
Effekten er at et pilotanlegg kan realiseres. Det er helt nødvendig for å få til 
videre salg i et teknisk krevende marked. 
Produktet har vakt stor oppsikt og interesse i flymiljøer over hele verden. 
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Tidsplan 
Des. 2015 : Planlegging ferdig 
Jan. 2016 : Prosjektgruppe etablert 
Feb. 2016 : Businessplan ferdig 
April 2016 : Alle avtaler inngått for bygging av Pilotanlegg 
Mai 2016 : Sluttrapport og prosjekt fullført 
 

Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 201

7 
2018 2019 SUM 

01.Personalkost   100 000   300 000      400 000 

02.Innkjøpte tjenester   100 000   250 000      350 000 

03.Utstyr   25 000   25 000      50 000 

04.Andre kostnader   75 000   125 000      200 000  

Sum kostnad 300 000 700 000    
1 000 

000 

 

Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering         0 

02.Annen offentlig 
finansiering         0 

03.Privat finansiering   150 000   450 000    
  600 

000 

Telemark 
Utviklingsfond   150 000   250 000    

  400 
000  

Sum finansiering 300 000 700 000    
1 000 

000 

 
Geografi 
806-Skien, 821-Bø 
 

3.13 Vedtak i styret 
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15. SAK NR 28 SØKNAD FRA LIFJELL NATURSTEIN 

15.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond bevilger kr 400.000. til prosjektet. Det er en 
forutsetning at det skaffes egenkapital som forutsatt i søknaden. 

15.2. Vurdering av daglig leder. 

Lifjell Naturstein er opprettet av to grunneiere i Sauherad og Bø. Denne 
utvidelsen som det planlegges for nå, ligger i Sauherad Kommune De har 
behov for å profesjonalisere driften. De arbeider nå med å øke investeringene 
samt forsøker å få inn flere investorer. 
 
Daglig leder er informert at de arbeider med lokale investorer som ønsker å gå 
inn i foretaket. 
 
Etter daglig leders syn er det store verdier som den enkelte bonde/grunneier 
kan få ut av sine eiendommer i forhold til dagens drift. 
 
TUF bør være med som en bidragsyter i tiltak som kan øke verdiskaping innen 
primær næringer.  
 
I forhold til Telemark sitt ønske om etablere flere arbeidsplasser kan det ha vært 
vel mye fokus på nye større etableringer. Ved en riktig stimulering av 
eksisterende næringer tror daglig leder det er muligheter til å skape vekst. 
 
Etter daglig leders mening bør næringsapparatene i Telemark ha større fokus 
på eksisterende næringsliv. Det som ofte er utfordringen innen disse bedriftene 
er egenkapital og fremskaffelse av investorer. 
 
Dersom Lifjell Naturstein lykkes med denne investeringen kan det gi 4 nye 
arbeidsplasser i tillegg til ringvirkning for transport. 4 nye arbeidsplasser i 
Sauherad vil ha stor betydning. 
 
Sauherad kommunale næringsfond har gitt tilsagn om støtte på kr 360.000,-. 
Det viser at Sauherad kommune har tro på at prosjektet vil bli realisert med tro 
på ønsket virkning. 
 
Daglig leder vil anbefale at TUF bevilger kr 400.000- til prosjektet. 
Arbeidsplasser som dette er viktige for Sauherad og Telemark. 
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15.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Prosjekt vil bygge opp under det p skaffe arbeidsplasser, dette vil således være 
innenfor TUF sitt formål. 

15.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

TFK har fokus på å øke arbeidsplasser både innen industri og 
primærnæringene. Prosjektet vil være innenfor det som er vedtatte strategier for 
TFK. 

15.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Det vil bli innvilget støtte innenfor begrepet bagatellmessig støtte, dette vil da 
være innenfor regelverk om støtte. 

15.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Kort beskrivelse 
Lifjell Naturstein AS har inn til 2014 hatt aktivitet i Hegna bruddet på Reskjem. 
Dette bruddet har nå store begrensninger. Selskapet ønsker nå å oppskalere 
driften og åpne nytt brudd i Mjågetjønn med et betydelig potensiale. Målet er å 
etablere 2-4 arbeidsplasser med betydelige ringvirkninger i tillegg innefor 
transport og bearbeiding. 
 

Prosjektbeskrivelse 
Lifjell Naturstein AS ble etablert i 2005. Selskapet har utvinningsrett på en 
steinforekomst i fjellområdet mellom Roe i Sauherad og Reskjemheia mot Lifjell. 
Det har vært en årlig omsetning i selskapet på ca 2 mill pr. år. I dag er det ingen 
drift. Driften har vært preget av enmannsarbeid med oppgaver fra gravemaskin 
arbeid til salg.  
Det arbeides nå for å åpne nytt brudd med betydelige verdier ved Mjågetjønn, 
veg inn fra Roe. 
Selskapet skal oppskaleres til å bli et industriforetak med flere ansatte med 
dedikerte oppgaver slik at selskapet kan drives mer kommersielt. 
Anslåtte verdier for området man nå skal starte brudd i er  på kr 470.000.000 
(millioner). Dette er innenfor et område som i utstrekning er 700 m. langt, 60 m. 
bredt og 12 m. dybde. Området har godkjent reguleringsplan. 
Markedet for Naturstein i Norge er i vekst.  
 
 
 
 
 
 
 
   



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 3-2015 Styremøte 15.12.2015 Side 86 av 100 
 

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Lifjell Naturstein AS 
Org.nr:988191647 

Lifjell Naturstein AS 
C/O Lars Roe 
Klevarsida 106 
3812 
AKKERHAUGEN 

93240080 

Kontakt-
person  

Bent Gurholt 
 

Gurholtvn. 149 
3748  SILJAN 

93240080 

Prosjekt-
leder 

Bent Gurholt 
 

Gurholtvn. 149 
3748  SILJAN 

93240080 

 
Mottatt offentlig støtte tidligere:  
Nei 
 
Bakgrunn 
Basert på rapport fra NGU ble det i 2005 startet drift for uttak av Naturstein i 
Hegnarbruddet ved Reskjem. 
Det arbeides nå for en større industrialisering med flere ansatte og åpning av 
nytt brudd i Mjågetjønn (del av samme åre). 
Verdier anslått i det nye bruddet er satt til kr 470 millioner. Markedet generelt for 
naturstein er i vekst. Forbruker ønsker kvalitetsstein med særpreg, i tillegg er 
endringer i miljø med mye nedbør og byggeskikk hvor vi bygger tettere (boligfelt 
og hyttefelt) gunstig for etterspørselen. 
Offentlig byggeprosjekter som vegprosjekter etterspør også i større grad stein til 
forstøtnings murer som skal være visuelt attraktive. 
Prosjektmål 
Etablere industriarbeidsplasser i i Sauherad. Bedriften har som mål etter noen 
år og omsette for ca kr 10 mill. 
Dette skal gi ca 4 faste arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkninger som er 
positive for transportører, entreprenører (innleid til bruddet), handel og 
bearbeidingsindustri. 
Det er kort veg til markedet (ca 14 mil til Oslo).  
Spesielt er det diskutert med Postnord mulighet for å ta last fra sentralen på 
Hjuksebø til Oslo. Dette vil være svært viktig for totaløkonomien i å opprettholde 
en sentral på Hjuksebø da det er svært mye tomtransport til Oslo for 
varehenting i dag. 
I tillegg er det diskutert med eiere av Hjuksebø Næringspark å opprette 
mellomlager og bearbeidings produksjon i næringsparken. Eier er svært positiv 
til dette. 
Forankring 
Prosjektet er forankret hos grunneier Lars Roe som ønsker oppstart av brudd 
på sin eiendom. 
Reguleringsplan er vedtatt i Sauherad kommune. 
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Prosjektorganisering 
Midt-Telemark Næringsutvikling bistår i gjennomføringen med å etablere ny 
bedriftsorganisasjon, forretningsplan og finansiering. Lars Roe er som grunneier 
medvirkende i gjennomføringen av prosjektet. 
 

Samarbeidspartnere 
I tillegg til grunneier er Sauherad kommune en viktig pådriver for å få til 
etableringen, både planmessig og finansielt. 
Det arbeides videre med flere investorer for å skaffe egenkapital. En realisering 
av prosjektet er avhengig av et samspill mellom offentlig aktører med tilgang på 
virkemidler og egenkapital fra grunneier og investorer. Det samtales i dag med 
ca 5 lokale investorer som viser interesse. 
 

Aktiviteter 
Aktiviteter som gjennomføres uten finansiering: 
- Arbeide med å få på plass finansiering (offentlig og privat) 
- Etablere organisasjon skalert for større omsetning og industrivirksomhet for 
Naturstein 
- Inngå avtaler med bedrifter, andre som har betydning for virksomheten. 
Aktiviteter som gjennomføres med finansiering: 
- Bygging av veg, oppstillingsplass, lagerplass 
- Investeringer i utstyr 
- Så raskt som mulig iverksette markedsbearbeiding mot eksisterende kunder 
og nye 
- Lage ny profil på selskapet. Det er foreslått å endre navn til Telemark 
Naturstein AS hvor profilen bygges på T-profilen som Visit Telemark benytter. 
Denne profilen passer svært godt for selskapet og vil bli en god markedsføring 
for Telemark. 
 

Målgrupper 

Målgrupper for salg er: 
- entreprenører, anleggsgartnere, arkitekter, offentlige instanser, forbruker 
 

Resultat 

Resultat. 
Brudd åpnet, omsetning 2016 kr 3.500.000,-. Deretter skal omsetningen økes til 
ca 10 mill i 2019. 
 

Effekter 

Dersom mål for omsetning vil bedriften i 2019 ha 5-6 ansatte. Vi vil ha en 
betydelig industrivirksomhet i regionen basert på uttak av naturressurser som er 
viktig for samfunnet. 
Bi effekt vil bli vesentlig for sysselsetting (transport, bearbeiding m. 
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Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 20

18 
201

9 
SUM 

01.Personalkost         0 

02.Innkjøpte tjenester         0 

03.Utstyr, borerigg, 
dumper m.m.   1 500 000     1 500 000 

04.Bygge veg, 
oppstillingsplass    500 000      500 000  

Sum kostnad  
2 000 

000    
2 000 

000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering    400 000    
  400 

000 

02.Annen offentlig 
finansiering    360 000    

  360 
000 

03.Privat finansiering  
 1 240 

000    
 1 240 

000 

Telemark 
Utviklingsfond         0  

Sum finansiering  
2 000 

000    
2 000 

000 

 
Geografi 
822-Sauherad 
 

 

3.14 Vedtak i styret 

16. SAK NR 29 SØKNAD FRA TOUR OF NORWAY 

16.1. Forslag til vedtak 

Styret bevilger kr 250.000 til Tour of Norway. 

Styret forutsetter at det blir et koordinert samarbeid med fylkeskommunen og 
aktuelle arrangørbyer, på den måten kan det bli en felles profilering av 
Telemark. 
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16.2. Vurdering av daglig leder. 

Søknaden er stilet til Telemark Fylkeskommune, de har utfordringer med å 
behandle søknaden i forhold til at årets bevilgninger er oppbrukt og at 
behandling ikke kan skje før nærmere mars 2016. 

Daglig leder mener at arrangementet er særs viktig for Telemark, derfor blir 
saken lagt frem for styret uten at søknaden er formelt stilet til TUF. 

Siste års arrangement ga mange timer med TV dekning og dermed fokus på 
Telemark. Sendingen gikk på nasjonalt og internasjonalt. 

Verdien for Telemark i et profileringsperspektiv må ha vært stort. Det vil være 
viktig for Telemark å legge opp til å støtte dette og lignende arrangement. 
Reklameverdien for Telemark er mest sannsynlig langt større enn kostnaden 
ved å yte støtte. 

Svakheten ved fjorårets arrangement var at det ikke forelå tilstrekkelige planer 
for å koordinere samt utnytte arrangementet. De enkelte mål og startbyer var i 
det store mest opptatt av egen profilering, dette må vi unngå ved neste års 
arrangement. 

Daglig leder har tatt initiativ til at alle impliserte i Telemark skal samordne 
tiltakene, det første møte er planlagt til Onsdag 16.12.2015.  Det vil bli 
næringsavdelingen i TFK som vil få et særskilt ansvar for denne koordineringen. 

Daglig leder vil anbefale at styret godkjenner søknaden. 

16.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Arrangementet vil fokusere på Telemark og dermed kan en forvente økt 
turisttrafikk som følge av denne profileringen. Det bør føre til økte muligheter for 
næringslivet i Telemark, tilskudd til arrangementet kan derfor defineres innen 
formålet til TUF. 

16.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Det er viktig for Telemark å legge til rette for økt turistbesøk, Tour of Norway vil 
bygge opp under disse strategiene. 

16.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Tilskuddet vil kunne defineres under tiltak for felles markedsføring av Telemark. 
TUF vil tildele denne støtten inn under begrepet bagatellmessig støtte. 
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16.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

Tour of Norway 2016 – internasjonalt etapperitt på sykkel – søknad 

om økonomisk tilskudd 

 
Tour of Norway har vært en stor suksess siden oppstarten, og tusenvis 

av mennesker har fulgt   etappene langs løypene våre. På TV-skjermen 

har også rittet appellert til mange seere. Rittet har fått en ramme og en 

TV-dekning som ikke bare gjør det til et fantastisk arrangement, men 

også gir ringvirkninger for næringslivet og da særlig turistnæringen. 

Etappene i Telemark i 2015 ble en folkefest, og flotte TV-bilder ble 

kringkastet både nasjonalt og internasjonalt. 

Tour of Norway har igjen blitt godkjent av det internasjonale 

sykkelforbundet(UCI) som sykkelritt på nest øverste nivå internasjonalt 

(Kategori UCI 2HC). Rittet er rett under nivået til blant annet Tour de 

France, og har blitt tildelt 18. – 22. Mai som arrangementsdatoer i 2016.  

Arrangementet vil igjen tiltrekke seg mange av de internasjonale 

stjernene og lagene. 

Vi viser til evalueringsmøte sammen med Visit Telemark i juni, og er nå 

godt i gang med   planleggingen av neste års utgave. Og det er ønskelig 

å legge en stor del av rittet til fylket også i 2016. 

 

Følgende etapper planlegges i Telemark: 

1. etappe, onsdag 18. mai: Start i Drammen, mål i Langesund 

(Samme løype som 2.etappe i 2015) 

2. etappe, torsdag 19. mai: Start i Kragerø, mål i Rjukan sentrum 

(løype via Drangedal, Vrådal, Kviteseid, Seljord og Hjartdal) 

3. etappe, fredag 20. Mai: Start i Rjukan, mål på Geilo (Samme løype 
som 4.etappe i 2015) 

 

TV-produksjon - synliggjøring av Telemark som 

reiselivsmål 
Også for 2016 har vi inngått en avtale med TV 2 som sikrer 2,5 timers 

direkte sending fra alle etapper på hovedkanalen. Vi opplevde en 

fantastisk vekst i antall TV-seere i 2015, og håper å fortsette denne 

utviklingen også i 2016. 
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Det blir produsert bilder fra start og målområdene og fra løypene. I 

samarbeid med produksjonsselskapet legger vi til rette for visning av 

lokale severdigheter og andre aktuelle saker som det er interessant å 

presentere under sendingene. Det er også inngått avtale om 

internasjonal kringkasting gjennom Eurosport-nettverket og for øvrig bl. a 

Universal sports i USA. Mange millioner TV-seere har fulgt rittet i inn og 

utland de to siste årene. 

 
Sykkelsporten er unik når det gjelder muligheten til å vise frem 

omgivelsene under TV-sendingene, og produksjonen fra Tour of Norway 

er fantastisk Telemark-reklame. 

Tour of Norway er med andre ord mye mer enn kun et sykkelritt, 

arrangementet synliggjør også Norge og Telemark som reiselivsmål på 

en meget god måte! 

Økonomi 
Det å gjennomføre et slikt arrangement er en betydelig utfordring som 

krever store ressurser både økonomisk og ritteknisk. 

Kostnadsbudsjettet for rittet er på ca. kr. 14.000.000. Inntektssiden 

dekkes opp gjennom sponsorinntekter og offentlige tilskudd. 

 
De største kostnadspostene er knyttet til start-/reisepenger til lagene, 

overnatting, premiering, sikkerhetsopplegg og TV-produksjon. 

 
Veien til Norge er lang for mange av de store lagene, og det er store 

kostnader knyttet til logistikken rundt dette som arrangøren må dekke. 

Sikkerhetsopplegget rundt et arrangement på denne størrelsen er også 

krevende. Det å arrangere sykkelritt på norske veier er en stor utfordring 

som krever stor bistand fra Politiet. Veien er vår arena, og det svært 

ressurskrevende og kostnadsdrivende å arrangere et stort sykkelritt som 

krever helt ryddet veibane. 

 
Som arrangører på nest øverste nivå internasjonalt er det vi som 

arrangører som må ta alle kostnader for å få rittet på TV. Markedet for 

salg av TV-rettigheter vil først åpne seg ved en eventuell oppgradering 

av arrangementet til øverste nivå internasjonalt. En meget stor del av 

kostnadsbudsjettet går med andre ord til TV-produksjonen uten å bli 

dekket opp på inntektssiden. 

Interspons AS er ansvarlig arrangør og også administrativt ansvarlig for rittet. 
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Vi tillater oss med dette å søke Telemark fylkeskommune om et tilskudd 

stort kr. 250.000 til arrangementet i 2016. 

 

3.15 Vedtak i styret 

 

17. SAK NR 30 SØKNAD FRA TFK 

17.1. Forslag til vedtak 

Telemark Utviklingsfond bevilger 4 MNOK som en rund sum for å dekke opp 
deler av fylkeskommunens kostnader ved budsjettet i 2016. 

Styret forutsetter at fylkeskommunen selv dekker disse kostnadene fra 2017 i 
sin helhet. 

17.2. Vurdering av daglig leder. 

På TUF sitt første styremøte i 2011 vedtok styre å dekke en del av 
fylkeskommunens kontraktfestede kostnader, dette var: 
 

 Driftstilskott Telemarkskanalen   kr 2.708.250,-. 

 Tilskott til sluseavgifter Telemarkskanalen kr 1.354.100,- 

 Regionalpark Telemarkskanalen   kr    916.624,- 

 Telemark Interkommunale Næringsfond  kr 3.201.800,- 

 Geoparken Telemark    kr 1.278.200,- 
Sum       kr 9.458.974,- 
Beløpene er indeksjustert med basis i 2011. 

 
Grunnlaget for vedtaket var for en stor del begrunnet med få fylkeskommunes 
budsjett i balanse. Ønske om dette må en se med bakgrunn i at for 2010 og 
tidligere ble et betydelig beløp overført fra Konsesjonskraftstyret direkte til 
fylkeskommunen. Disse beløpene ble brukt som en del av fylkeskommunens 
ordinære drift. 
 
Fra 2011 har avtale mellom fylkeskommunen og de 8 kraftkommunene fungert. 
Denne avtalen hadde som konsekvens at fylkeskommunes andel av inntekter 
fra salg av konsesjonskraft skulle tildeles Telemark Utviklingsfond. 
 
Det er ikke tatt inn noen formuleringer i avtalen eller i møter i forkant som 
underbygger at TUF skal dekke inn kostnader som fylkeskommunen har 
kontraktfestede avtaler om å dekke. 
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I avtalens $ 2 avsnitt 9 er det beskrevet Fondet bidrar til forutsigbar og stabil 
driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og næringsmessig verdi og 
betydning for Telemark, men som ikke inngår som fylkeskommunens lovpålagte 
oppgaver. 
 
Det en i beste fall kan argumentere for er at TUF skal bidra til å dekke deler av 
kostnaden til drift av Telemarkskanalen, en kan ikke konkludere med hele 
kostnaden. 
 
Det som taler mot en slik vurdering er at fylkeskommunen har overtatt ansvaret 
for drift av Telemarkskanalen og at den finansieres sammen med bl.a. statlige 
myndigheter. Da vil en etter daglig ledere være nær en vurdering som sier at 
dette da må være lovpålagt, det er etter den informasjon daglig leder har fått 
inngått forpliktende avtaler om dette. 
 
Vedtaket i TUF om at de dekker disse kostnadene til og med 2015 må ha vært 
kjent i fylkeskommunen i hele denne perioden, de har inngått kontraktsmessige 
avtaler om dette.  
 
TUF har ved flere anledninger varslet om dette, blant annet i årsmeldingene fra 
2011 til og med 2014. Årsmeldingene blir hvert år godkjent av fylkestinget. 
 
Dette er imidlertid ikke blitt fanget opp i fylkeskommunen, disse forpliktelsene er 
ikke tatt med i fylkeskommunens budsjettutkast. Daglig leder ser at dette vil bli 
vanskelig for fylkeskommunen å få budsjettet i balanse uten en del hjelp fra 
TUF. 
 
I søknaden fra Fylkeskommunen ber de om 4 MNOK i støtte som en rund sum. 
De skriver i sin søknad at dette gjelder for budsjettåret 2016 og at de fra 2017 
vil sørge for at alle kostnadene som TUF tidligere har dekket vil bli lagt inn i 
fylkeskommunes budsjetter. 
 
Daglig leder ser ikke at det er grunnlag for at TUF skal ta noe videre ansvar for 
kostnader som fylkeskommunen har inngått avtaler om utover 2015, i forhold til 
vedtekter som utformet. 
 
Daglig leder vil imidlertid anbefale at styret bevilger 4 MNOK til TFK får å dekke 
opp deler av kostnadene for 2016. 
 

17.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Det er vanskelig å definere dette innenfor formålet til TUF. 

17.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

Fylkeskommunen har uttalt at Telemarkskanalen er viktig og er en del av turist 
tilbudet, da må dette i tilefele kunne defineres om innenfor planstrategier. 
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17.2.3. Forhold til ESAS støttereglement 

Bevilgningen skjer til Fylkeskommunen og vil således være innenfor ESAS 
støttereglement. Daglig leder forutsetter at TFK har tilstrekkelig med rutiner for 
å vurdere sin utbetalinger i forhold til ESAS støttereglement.  

17.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

 

Telemark fylkeskommune fra 2011 t.o.m. 2015 gjennom avtale med TUF fått 
finansiert følgende  tiltak: 
1. Driftstilskott Telemarkskanalen                    kr. 2.708.250,- 
2. Tilskott til sluseavgifter                               kr. 1.354.100,- 
3. Regionalpark Telemarkskanalen                 kr.    916.624,- 
4. Telemark interkommunale næringsfond TIN  kr. 3.201.800,- 
5. Geoparken Telemark                                   kr. 1.278.200,- 
 

Prosjektbeskrivelse 

I TUF s oversikt, 5.2 Tiltak som fylkeskomunen tidlegare har støtta årleg, går 
det fram at disse løyvingene ble gitt til og med året 2015.og at det  ikke er noen 
automatikk for en videreføring av disse løyvingene. 
TUF har medelt at de ønsker å redusere sin støtte til ovennevnte tiltak. 
Telemark fylkeskommune har i sitt driftsbudsjett for 2016 ikke lagt inn 
kompensasjon for den inntektssvikten dette representerer. Det er imidlertid tatt 
initiativ for å drøfte dette med daglig leder av TUF hvor en har redegjort for 
situasjonen. 
Med hensyn til driftstilskudd for Telemarkskanalen har fylkeskommunen 
oppnevnt representanter til en arbeidsgruppe som skal arbeide med dette 
spørsmålet.  Arbeidsgruppen har ikke startet sitt arbeid ennå, dette i påvente av 
innkalling fra daglig leder for Telemarkskanalaen som har ansvar for dette 
arbeidet. Regional utvikling har oppnevnt Audun Mogen som vår representant til 
arbeidsgruppen, samt en fra økonomi.    

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Telemark Fylkeskommune 
v/rådmann 
Org.nr:0094019226 

Fylkesbakken 
3702 SKIEN 

- 

Kontakt-
person  

Lars D Haukvik 
 

Fylkesbakken 
3702  SKIEN 

90068250 

Prosjekt-
leder 

Lars D. Haukvik 
 

- 
3702  SKIEN 

90068250 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere:  
Ja 
Telemark fylkeskommune fra 2011 t.o.m. 2015 gjennom avtale med TUF fått 
finansiert følgende  tiltak: 
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1. Driftstilskott Telemarkskanalen                    kr. 2.708.250,- 
2. Tilskott til sluseavgifter                              kr. 1.354.100,- 
3. Regionalpark Telemarkskanalen                   kr.    916.624,- 
4. Telemark interkommunale næringsfond TIN kr. 3.201.800,- 
5. Geoparken Telemark                                   kr. 1.278.200,- 
Bakgrunn 
Telemark fylkeskommune fra 2011 t.o.m. 2015 gjennom avtale med TUF fått 
finansiert følgende  tiltak: 
1. Driftstilskott Telemarkskanalen                    kr. 2.708.250,- 
2. Tilskott til sluseavgifter                               kr. 1.354.100,- 
3. Regionalpark Telemarkskanalen                   kr.    916.624,- 
4. Telemark interkommunale næringsfond TIN  kr. 3.201.800,- 
5. Geoparken Telemark                                   kr. 1.278.200,- 
 

Prosjektmål 
I TUF s oversikt, 5.2 Tiltak som fylkeskomunen tidlegare har støtta årleg, går 
det fram at disse løyvingene ble gitt til og med året 2015.og at det  ikke er noen 
automatikk for en videreføring av disse løyvingene. 
TUF har medelt at de ønsker å redusere sin støtte til ovennevnte tiltak. 
I tillegg til allerede igangsatt arbeid for å sikre Telemarkskanalen nødvendig 
driftsgrunnlag, ser fylkeskommunen det som nødvendig å se nærmere på 
hvordan øvrige av ovennevnte tiltak kan finansieres. 
 

Forankring 

Tiltakene det søkes om er iht. politiske vedtak og fylkeskommunens eierskap. 
Kostnadene dette gjelder har Telemark fylkeskommune avtaler og ansvar for å 
dekke, og vil bli lagt inn i budsjettet for 2017. 
For 2016 vil fylkeskommunens andel lagt inn i budsjettet. 
 

Prosjektorganisering 

Ref. tiltakene det søkes finansiering til. 

Samarbeidspartnere 

Telemarkskanalen, Regionalparken, Telemark interkommunale næringsfond 
(TIN), Geoparken Telemark. 
 

Aktiviteter 

Selskapenes planer og budsjett for 2016. 
 

Målgrupper 

1. Driftstilskott Telemarkskanalen                    
3. Regionalpark Telemarkskanalen                  
4. Telemark interkommunale næringsfond TIN  
5. Geoparken Telemark 
 

Resultat 

jf. innhold av referat av 24.11.2015 
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Effekter 

jf. innhold av referat av 24.11.2015 
Tids- og kostnadsplan 

 
Tidsplan 
Søknaden om del finansiering gjelder for 2016. 

 
Kostnadsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

Geoparken Telemark  
 1 200 

000    
 1 200 

000 

Regionalpark 
Telemarkskanalen    900 000    

  900 
000 

Telemarkskanalen  
 2 700 

000    
 2 700 

000 

TIN  
 3 200 

000    
 3 200 

000  

Sum kostnad  
8 000 

000    
8 000 

000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 

01.TUF Finansiering  
 4 000 

000    
 4 000 

000 

02. Telemark 
fylkeskommune  

 4 000 
000    

 4 000 
000  

Sum finansiering  
8 000 

000    
8 000 

000 

 
Geografi 
800-Telemark 
 

3.16 Vedtak i styret 
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18. SAK NR 31 SNOWMAN AV JO NESBØ 

18.1. Forslag til vedtak 

Styret bevilger kr 200.000,- til filmprosjektet. Beløpet utbetales til Tinn 
Kommune. 

18.2. Vurdering av daglig leder. 

Når Tinn og Telemark nå har en mulighet til å bli vertskap for en ny stor 
filmproduksjonen må en etter daglig leders mening støtte opp under dette. 

Snowman av Jo Nesbø bør ha en mulighet til å nå et internasjonal publikum. 
Den bør vøre med på profilere Telemark på en positiv måte. 

De fleste som arbeider med reiseliv i Telemark mener at TV serien om 
tungtvannet har betydd mye for den enorme økningen av turister i øvre 
Telemark. 

Denne filmen bør kunne ha et like stort om ikke større potensiale. 

Svakheten med flere av prosjektene vi har hatt i Telemark er at vi har ikke hatt 
planer om å utnytte dette før, under og etter at prosjektet er ferdig. 

Reiselivet i Tinn bør lage planer for å utnytte dette kommersielt med tanke på 
profilering. 

Daglig leder vil anbefale styret om å bevilge kr 200.000,- til dette prosjektet. 

18.2.1. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Prosjektet bør gi positiv omtale av Telemark og dermed skape grunnlag for 
støtte turistbesøk. Tilskudd som det søkes om bør være innenfor rammen til 
TUF. 

18.2.2. Vurdering i forhold til planstrategier 

TFK sine planstrategier går bl.a. ut på at det skal legges til rette for økt turist 
tilstrømming. En film som dette bør bidra til at disse målene kan nåes. 

18.3. Mail fra rådmannen i Tinn 

Underteikna har hatt møte med filmprodusentane og fylkeskommunen. Det er 
stor sjanse for filming av delar av Snømannen i Tinn som blir hovedlokalisering 
saman med Oslo og noko i Bergen.  
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Dei bed om ei finansiell regional støtte på kr. 800 000 og vi er på administrativt 
nivå blitt enige om følgjande fordeling: 
 
Telemark fk 400 000, TUF 200 000, Tinn kommune 200 000. Fylkeskommunen 
har alt bevilga midlane. TUF er positive, men skal behandle det på styremøte 
tirsdag. Eg håpar næringsfondet i Tinn kan bevilge midlane på møtet onsdag. 
Då har vi innspeling i Tinn i boks. Dersom det er vanskeleg med vedtekter, kan 
næringsfondet bevilge til kommunen som brukar det for å legge til rette for 
filminnspeling i Tinn - slik det vart gjort med "Kampen om tungtvannet". 
 
Vedlagt info om filmprosjektet - dette må behandlast strengt konfidensielt. 
 
Dette blir ein stor internasjonal filmproduksjon som kan gje store 
marknadsføring både før, under og etter innspelinga. Dessutan kan det etablere 
Tinn og Telemark som ein filmlokasjon i Noreg. 
 
Det bør også kunne bli spinoff-prosjekt av dette. 
 
Filmprodusentane vil gå ut med offisiell stadfesting av innspeling i Tinn før jul så 
snart dei får tilbakemelding  frå kommunen/fylkeskommune. 
 

18.4. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

IN STRICTEST CONFIDENCE 11TH DECEMBER 2015 
 

THE SNOWMAN 

Adapted from the international bestseller by Norway’s premier crime 
author Jo Nesbø, The Snowman is a chilling thriller about the hunt 
for a vicious serial killer.  

DI Harry Hole is Norway’s best detective, a veteran of the Oslo 
Crime Squad. He’s also a wreck of a man – plagued by personal 
demons and crippled by his battle with alcoholism. When women 
start disappearing under strange circumstances and Harry receives 
a cryptic and sinister note, it appears that the unthinkable has 
occurred… Norway has its first serial killer.  

With the help of Katrine Bratt, an ambitious new recruit, Harry must 
connect past cases with the present to try and outwit the sadistic 
murderer who seems to be taking a dangerous interest in Harry 
personally… 
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Shooting in Oslo, Bergen and Rjukan, The Snowman will be directed 
by acclaimed director TOMAS ALFREDSON (Let The Right One In, 
Tinker Tailor Soldier Spy) and produced by award winning producing 
partners ERIC FELLNER and TIM BEVAN of Working Title Films 
(The Theory of Everything, Les Misérables,), ROBYN SLOVO (The 
Two Faces of January, Tinker Tailor Soldier Spy) and PIODOR 
GUSTAFSSON, and executive produced by MARTIN SCORSESE, 
JO NESBØ and NICLAS SALOMONSSON. 

It will star Academy Award Nominee MICHAEL FASSBENDER (12 
Years A Slave, X-Men, Inglourious Basterds) as Harry Hole and 
REBECCA FERGUSON (Mission: Impossible – Rogue Nation) as 
Katrine Bratt. 

IN STRICTEST CONFIDENCE 11TH DECEMBER 2015 

 

RJUKAN 

We will be shooting four important and exciting sequences of The 
Snowman in the Rjukan area. 
Our first sequence, to be shot in the Gaustadtoppen area, provides 
the opening moments of the film. A beautiful, sweeping, panoramic 
shot across the winter, mountain landscape. We are introduced to 
the breathless beauty and majesty of Norway. 
Our second sequence, to be shot at Tinnsjøen, is the opening of our 
story. In these tense and tragic scenes, a car accident involving a 
mother and her son ends with the young boy looking on helplessly, 
unable to save his mother as their car sinks into a river. 
The third sequence, to be shot at Vemork hydroelectric power plant, 
has our heroes Harry Hole and Katrine Bratt called out to investigate 
a woman reported missing, only to discover that the woman is fine 
and well, and not missing at all… However, after they leave, the 
killer pursues the woman in a terrifying chase through the 
countryside… 
The fourth sequence, also to be shot at Tinnsjøen, is the finale of 
our story. With his loved ones in mortal danger, Harry Hole faces 
down the killer in a heart-stopping battle to the death on a frozen 
river in the midst of a whiteout. 
Rjukan has been chosen to film these important sequences due to 
its outstanding natural beauty, production-friendly nature and 
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proximity to Oslo. Vemork Powerplant in particular is a striking 
location, offering a unique character and atmosphere perfectly 
suited to our film. 
Our large crew of approximately 110 Crew (plus some local labour) 
will be based in the Rjukan area for 11 days. We will bring financial 
stimulus to the area in the form of local hotel stays, restaurant 
attendance, the use of some local services and other such day-to-
day costs. We also hope that our film will bring international 
attention to the area through the staging of these key scenes, set in 
the stunning, memorable Rjukan locations. 
Our proposed shoot days will be around 29th February to 11th March 
2016 amd there is a possibility that a smaller film crew will stay 
behind after the main Unit had left for a few days longer. 
We would be very grateful if Telemark county and the Municipal of 
Tinn could consider supporting the production with NOK 800,000.  
 

3.17 Vedtak i styret 

19. NESTE STYREMØTE  

Innkalles ved behov.  
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