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Protokoll fra styremøte nr. 3-2018 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 13. august 2018.      

Sted: Fylkeshuset 
Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Eva Markset Lia, Erik Skjervagen, 
Gunn Marit Helgesen Terje Bakka, Sekretær. 

Forfall: Terje Riis Johansen 

Styremøte var satt kl 12.00. 

Før Styremøte startet orienterte Trond Ingebretsen om etableringen av 
Sustaintech AS 

Saker til behandling på styremøte 13. august 2018. 
Sak 12/2018 Referat fra styremøte nr 2 i 2018 

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer 

Styrevedtak: 

Referat fra styremøte nr 2 i 2018 ble enstemmig godkjent.  

Sak 13/2018 Midler til disposisjon for 2018 

Daglig leder la frem informasjon om at det vil bli økte overføringer fra Konsesjonskraft. 
Estimat for overføring for 2018 er 38,8 MNOK. 

Styrevedtak: 
Styret tar den økonomiske oversikten som informasjon. 

Sak 14 /2018 Søknad fra TFK om bidrag til Telemarkskanalen 

TFK har søkt om 6 MNOK i støtte som del av fylkeskommunens bidrag til drift og 
investeringer for Telemarkskanalen 

Styrevedtak: 
Styret vedtok å øke bevilgningen til 8 MNOK. Etter styrets syn vil det være riktig da det er 
kommet informasjon om at staten har økt sine bevilgninger. Styret i TUF mener at det da er 
naturlig at overføringer fra TFK kan økes, spesielt med hensyn til at TUF får økte midler 
til disposisjon i 2018. Fremtidige bevilgninger fra TUF vil være avhengig av de midler TUF 
har til disposisjon. 
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Vedtaket ble fattet med 3 mot 1 stemme. Erik Skjervagen stemte for innstilling fra daglig 
leder, han mente at TUF skulle konsentrere seg om å støtte opp under utvikling av 
arbeidsplasser i fylket.  

Sak 15//2018 Søknad fra Constairs AS 

Constairs As vil etablere næringsvirksomhet på Brenna industriområde, de søker om støtte 
til å etablere produksjonslinje for pre-fabrikkert trappeforskaling. 

Styrevedtak: 
Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 480.000,- i støtte. Beløpet bevilges i samsvar med 
regelverket om bagatellmessig støtte. 

Sak 16/2018 Søknad fra Dalen Mekaniske AS 

Dalen Mekaniske AS søker om støtte til etablering av nye produksjonslinjer. 

Styrevedtak: 
Styret vedtok enstemmig å yte et tilskudd på kr 1.750.000,- til etableringen av ny 
maskinlinje.  

Beløpet blir gitt som tilskudd i samsvar med ESAS støttereglement artikkel 13 «Regional 
investerings- og sysselsettingsstøtte.» 

Sak 17/2018 Søknad fra MSG Production AS 

MSF søker om markedsbidrag for å profilere bedriften. 
 
Styrevedtak: 
Styret vedtok enstemmig å bevilge 1 MNOK i støtte til å profilere MSG Production AS. 
Støtten blir bevilget innenfor regelverket om bagatellmessig støtte. 

Tilskuddet kan utbetales i sin helhet så snart bedriften har akseptert våre betingelser. Etter 
styrets syn er det viktig at bedriften kan settes i stand til å gjennomføre nødvendige 
profileringstiltak. 

Sak 18 /2018 Søknad fra Holte Gård 

Holte Gård søker om støtte til prosjekt felles distribusjon av lokalprodusert mat og drikke. 

Styrevedtak: 
En enstemmig styre vedtok å støtte prosjektet med et tilskudd på kr 350.000,-. 
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Sak 19 /2018 Søknad fra Notodden Kommune 

Notodden Kommune søker om tilskudd til å gjennomføre et forprosjekt for om mulig å 
etablere et motorsportsenter på Notodden. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond ikke kan imøtekomme søknaden om 
støtte til forprosjektet for motorsportsenter på Notodden. 

Fondet vil være meget tilbakeholdende på støtte til idrettsanlegg, dette området bør få støtte 
via fylkeskommunens bevilgninger via spillemidler. 

Sak 20 /2018 Søknad fra Nissedal og Kviteseid Kommune 

Nissedal og Kviteseid kommune søker om tilskudd til å rydde deler av RV 41 for skog og 
kratt med formål å bedre utsikten 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond ikke kan imøtekomme søknaden om 
støtte til ryddeprosjekt.  

Etter styrets syn er dette oppgaver som må utføres av veieier. 

Sak 21 /2018 Søknad fra Bandak NCT 

Bandak NCT søker om støtte til å utvide produksjonskapasitet på fabrikken i Notodden 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å gi et tilskudd på kr 890.000 til å utvide produksjonskapasiteten 
ved fabrikken.  

Tilskuddet gis innenfor regelverket om bagatellmessig støtte. 
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Sak 22 /2018 Investering i Sustaintech AS 

Sustaintech As inviterer Telemark Utviklingsfond til å tegne aksjer i selskapet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok at Telemark Utviklingsfond tilbyr et rentefritt lån på 1 MNOK, 
som senere skal konverteres til aksjer i selskapet, på de vilkår som er oppgitt i 
forespørselen. 

Skien dd.mm.2018 

 

Sven Tore Løkslid             Eva Markset Lia                Erik Skjervagen  
Styrets leder 
 
 
 
 
Gunn Marit Helgesen         Terje Bakka  
                                                                                         Sekretær 
 
Sett: 

 

Terje Riis Johansen                                                             
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