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1. SAK NR 2/2018 REFERATER FRÅ TIDLIGERE MØTER 

1.1. Forslag til vedtak 

Det utsendte referatet fra møte nr 4 i 2017 og møte nr 1 i 2018 godkjennes 

1.2. Vedtak i styre 

2. SAK NR 3/2018 REGNESKAP  2017 

2.1. Forslag til vedtak 

Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindre forbruk på 
kr 1.501.937,- vedtas som TUF sitt årsregnskap for 2017. 

Det vedtas at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr 1.501.937,- 
avsettes og tilføres disposisjonsfondet. 

2.2. Vurdering av daglig leder 

Det vedlagte årsregnskapet gir etter daglig lederes syn tilstrekkelig informasjon 
til styret. 

2.3. Vedtak i styret 

3. SAK NR 4/2018 ÅRSMELDING FOR 2017 

3.1. Forslag til vedtak 

Det fremlagte utkastet til årsmelding vedtas som styret sin årsmelding for 2017. 

3.2. Vurdering av daglig leder 

Det vedlagte utkastet til årsmelding gir etter daglig lederes syn tilstrekkelig som 
årsmelding. 

3.3. Vedtak i styret 
 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 2-2017 Styremøte 05.04.2018 Side 5 av 19 
 

 

4. SAK NR 5/2018 MIDLER TIL DISPOSISJON 

4.1. Forslag til vedtak 

Styret tar informasjonen som orientering. 

4.2. Vurdering av daglig leder 

Konsesjonskraftstyret leverte bedre resultat for 2017 enn budsjettert, det 
innebærer at TUF vil få en høyere utbetaling i juni enn det som var budsjettert. 
Beløpet vil bli avklart etter at forbrukstallene fra kommunene er klare. 

Det er budsjettert med 24,7 MNOK i overføringer. Pr dato er det fri midler på ca 
8,7 MNOK som styret kan disponere i 2018. 

 

 

4.1. Vedtak i styret 

 
5. SAK NR 6/2018 SØKNAD FRA SEABASED NORWAY 

5.1. Forslag til vedtak 

Styret i Telemark Utviklingsfond bevilger 1,9 MNOK som oppstartslån til 
Sebased Norway AS. Lånet skal tilbakebetales over fem år regnet fra 
01.01.2019. Standard rentebetingelser Nibor 3 mnd pluss 3,5% skal benyttes. 

Lånet kan utbetales når egenkapital på 10 MNOK fult ut er innbetalt, videre må 
det dokumenteres at driften er igangsatt.  
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Daglig leder i TUF må sørge for at de spørsmål som er stilt til selskapet er 
tilfredsstillende besvart før lånet utbetales. 

5.2. Vurdering av daglig leder 

Sebased Norway ønsker å etablere seg i Brevik, i lokalene til Vard. De hevder 
at de vil skape 120 direkte arbeidsplasser og 100 indirekte arbeidsplasser i 
løpet av 2-3 år. 

Dersom de lykkes med dette vil det ha stor betydning for Telemark. Dette gjør 
at den planlagte etableringen er spennende og som bør føre til at TUF yter lånet 
på 1,9 MNOK som de søker om. 

Sebased Noreway skal kommersialisere bølgekraftverk som er utviklet av 
Sebases Ad og som holder til i Lysekil. De ønsker å etablere seg i Brevik på 
grunnlag av erfarne industriarbeidere, vel tilpasset lokaler og dypvannskai. 

De hevder at produktet er vel tilpasset behovet for land lokalisert til ekvator 
beltet, dette fordi bølgene her vil være effektive i forhold til å produsere strøm 
via denne teknologien. 

De informerer om at de snart er i havn med kontrakter og dermed kan sette i 
gang med produksjonen. 

Daglig leder ser imidlertid at det kan bli et lengre løp før de greier å etablere 
selskapet og produksjon i Brevik, dette er noe selskapet må ha fokus på. 
Finansieringen av dette arbeidet må selskapet selv ta ansvaret for, det vil være 
viktig at selskapet selv viser at de er i stand til å arbeide frem prosjektet til å bli 
en lønnsom bedrift. 

Daglig leder har bedt om ekstra informasjon fra selskapet, dette er ikke mottatt 
pr dato. Når disse kommer vil de bli ettersendt til styret og lagt til saken. 

Dette er spørsmålet daglig leder har bedt om svar på: 

1. Status på kontrakter, er det signert noen avtaler 
2. Status på etablering, er selskapet nå i gang med drift i Langesund, hvor 

mange er nå ansatt etc. 
3. I henhold til planen skulle 6 MNOK av egenkapital være innbetalt ut april. 

Hvor mye er innbetalt, ber om kopi av innbetalinger. Videre skal det 
innbetales ytterligere 4 MNOK i løpet av juni mnd. Kan vi få kopi av 
vedtak i respektive selskaper som viser at disse vil bli innbetalt. 

4. Kan vi få kopi av søknad til IN, har dere hatt ytterligere dialog med IN 
etter møte vi hadde. 

5. Jeg ser det er en manko mellom Financial plan og Funding på ca 11,3 
MNOK. Dere skriver i mail til IN at underdekking skal dekkes inn av 
prosjektets inntekter, dersom det ikke vil være tilstrekkelig må gapet 
dekkes av nåværende investorer. Jeg trenger bedre dokumentasjon på 
at dette lar seg gjøre. 
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6. Finansiering av forsinkelser eller kostnadsoverskridelser, dere skriver i 
notat til IN at dere historisk har hentet inn ca 70 MNOK de siste to årene. 
Videre at dere vil inn på børs i løpet av 2018.03.19 
Jeg trenger bedre dokumentasjon på dette, bekreftelser fra investorer, 
styrevedtak fra morselskapet osv. 

7. Har dere nå gjort avtale ned bankforbindelse, har de i tilfelle gitt 
driftskreditt eller lån. 

8. Ser at selskapet fortsatt er reg,. med minimumskapital i Brønnøysund og 
at formålet er konsulentvirksomhet. Jeg regner med at det har vært ny 
generalforsamling i selskapet for å få på plass alle formelle ting rundt 
aksjeutvidelsen etc. Kan jeg få kopi av protokoller som viser dette. 

9. Bidrag fra TUF, med den informasjon jeg har pr dato vil jeg innstille på at 
vi skal yte et lån som det er søkt om. Jeg regner med at vi vil legge krav 
til utbetalingen, bl.a. med at egenkapitalen må være innbetalt og driften 
igangsatt. Jeg må ta et forbehold at jeg får tilfredsstillende svar på mine 
spørsmål. 

5.3. Vurdering av habilitet 

Daglig leder har ingen relasjoner til søker som skulle tilsi at han ikke er habil til 
å behandle søknaden. 

Daglig leder kjenner ikke til forhold der noen i styret bør kjenne seg inhabil til å 
behandle søknaden. Styrets medlemmer vil vurdere habilitet om det skulle være 
nødvendig. 

5.4. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal arbeide og støtte opp under tiltak som kan skape arbeidsplasser i hele 
Telemark. Dette tiltaket kan skape flere arbeidsplasser både direkte og indirekte 
og er dermed innenfor TUF sitt formål. 

5.5. Vurdering i forhold til planstrategier 

Planstrategier for TFK omhandler det å skape flere arbeidsplasser, dersom 
prosjektet lykkes vil det bli skapt arbeidsplasser. Tiltaket er således innenfor 
vedtatte planstrategier. 

5.6. Forhold til ESAS støttereglement 

Bevilgningen vil ikke komme inn under regelverket om støtte. TUF vil yte et lån 
med normale rentebetingelser og med stor sikkerhet for at lånet vil bli 
tilbakebetalt. 
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5.7. Sebased Norway 

5.7.1. Kort beskrivelse  

Seabased Norway AS er et nyetablert selskap i Brevik som skal ha 
hovedansvar for R&D, produksjon og kommersialisering av bølgekraftverk for 
Seabased Gruppen. Seabased er verdensledende i bølgekraftteknologi basert 
på patentert teknologi som er utviklet og fullskala testet over mange år, og er 
nå klar for kommersialisering. Selskapet er heleid av Seabased AB. Etablering 
i Norge er valgt pga kompetanse fra subsea og marine teknologi, godt egnede 
produksjonsfasiliteter, og norsk investormiljø. 

5.7.2. Sammendrag 

Bakgrunnen for prosjektet er å produsere og levere skalerbare bølgekraftverk til 
konkurransedyktige priser. 

Selskaper er markedsledende innen bølgekraft globalt med over 100 patenter og 
trenger produksjonsfasiliteter med dypvannskai for utlasting og frakt (shipping) 
av utstyr. 

De neste 2-3 årene vil Seabased Norway AS ha behov for ca 120 ansatte, 
hovedsaklig med maritime/offshore bakgrunn og kompetanse. I tillegg vil vi ha 
behov for underleveranser tilsvarende ytterligere ca 100 personer. 

Seabased Norway AS skal være verdensledende på utvikling og leveranse av 
bølgeteknologisystemer globalt. 

Første fase består i opplœring og kompetanse bygging av ledelse og 
nøkkelpersonell. Deretter vil man ansette medarbeidere etter som 
produksjonen skalerer iht leveranseprosjektene til kundene internasjonalt. 

Målet er å være i stand til å bygge en skalerbar bølgekraftverk produksjon for 
levering globalt. 

Prosjektet er dypt forankret i ledelse og styre i Seabased, og anses som en av 
de viktigste nøkkel-faktorene m.h.t å produsere og levere utstyr globalt innen 
bølgeteknologi. 

Produksjonen er planlagt utført i deler av produksjonsfasilitetene til VARD 
Brevik, hvor vi også ser for oss et samarbeid med VARD på enkelte 
aktiviteter/disipliner. 

Muligheten er dermed tilstede for å benytte eksisterende lokaler og tilsette ny-
ansatte med forankring og kompetanse i det lokale miljøet. 

Seabased vil også ha behov for å benytte en rekke lokale selskaper som 
underleverandører. 
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Hoved effekten ved gjennomføringen av dette prosjektet er at det vil skapes et 
betydelig antall nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi som for tiden er en 
betydelig vekst næring. I tillegg vil det bli etablert/utviklet ny kompetanse og 
erfaring som kan benyttes til flere industrielle formål. Viktige elementer for å 
oppnå dette vil være tilgang på kapital for oppstart, tilgang på egnede fasiliteter 
og personell med erfaring fra Olje& Gas/maritim industri. (Dette er det tilgang på 
her i distriktet) 

Den største risikoen er at ved å gå fra prototype produksjon til serieproduksjon 
kan det komme opp uforutsette ting som kan ta noe lengre tid en forutsatt. 

 

5.8. Vedtak i styret 
 
6. SAK NR 7/2018 SØKNAD FRA DNT TELEMARK 

6.1. Forslag til vedtak 

Det bevilges kr 230.000,- til DNT Telemark for å realisere forprosjektet. 

Styret ser viktigheten og betydningen som Mogen Turisthytte har i profileringen 
og utviklingen av reiselivet i Telemark. 

6.2. Vurdering av daglig leder 

DNT Telemark søker støtte på kr 230.000,- i støtte fra Telemark Utviklingsfond 
for å gjennomføre et forprosjekt for å se på muligheten av å bygge en ny 
«Mogen turisthytte» 

Mogen turisthytte har vært drevet i 125 år, hytta har skapt positiv omtale for 
Telemark. Den har vært viktig for turistdestinasjonen Telemark. 

Nå er tiden inne for å se på modernisering av Mogen Turisthytte. DNT ønsker å 
gjøre dette på en miljømessig og framtidsrettet måte. 

Dette kan bli et nytt fyrtårn for Telemark, for å planlegge dette på en bærekraftig 
og økonomisk måte ønsker DNT Telemark å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet skal se på byggemåter samt skaffe tilstrekkelig økonomi til å 
gjennomføre prosjektet. 

Daglig leder mener det er riktig at TUF yter støtte som det søkes om til dette 
forprosjektet. Daglig leder ser ikke at det vil være riktig å delta i finansiering av 
prosjektet når det skal realiseres. 
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6.3. Vurdering av habilitet 

Daglig leder har ingen relasjoner til søker som skulle tilsi at han ikke er habil til 
å behandle søknaden. 

Daglig leder kjenner ikke til forhold der noen i styret bør kjenne seg inhabil til å 
behandle søknaden. Styrets medlemmer vil vurdere habilitet om det skulle være 
nødvendig. 

6.4. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

Hovedformålet til TUF er å skape vekst i arbeidsplasser i Telemark, en søknad 
om forprosjektmidler til DNT Telemark kan bygge opp under en positiv vekst for 
Telemark både når det gjelder reiseliv og mulige arbeidsplasser. Det er innenfor 
formålet til TUF å yte denne støtten. 

6.5. Vurdering i forhold til planstrategier 

Planstrategier for TFK omhandler det å legge opp til økt profilering av Telemark.   
Tiltaket er således innenfor vedtatte planstrategier. 

6.6. Forhold til ESAS støttereglement 

DNT har ikke økonomi som formål, regelverket om offentlig støtte vil således 
ikke gjelde. Dersom en skulle komme frem at bevilgningen vil komme inn under 
regelverket om offentlig støtte vil det være mulig å yte støtte inder regelverket 
for bagatellmessig støtte. Søker opplyser at de har mottatt kr 100.000,-  
tilsvarende 10.638 €som kan vurderes som bagatellmessig støtte. Det er 
således rom for å gi denne støtten på kr 230.000,- tilsvarende ca 25.000€. 

Dersom regelverket om bagatellmessig støtte kommer til anvendelse er det 
brukt ca 36.000 € av mulig støtte på totalt 200.000€. 

6.7. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

6.7.1. Kort beskrivelse 

DNT Telemark eier og har drevet Mogen Turisthytte som innfallsport til 
Hardangervidda i 125 år. Hytta er i dag kjent for naturopplevelsen, god mat, 
atmosfære og dyktige drivere. 

Siste oppgradering var i 1974, og et akkumulert vedlikeholdsbehov gjør seg 
gjeldende. Styret i DNT Telemark har derfor vedtatt at gammel hytte skal rives, 
og ny bærekraftig alternativ for kommende generasjoner skal bygges. 

Det søkes med dette om midler til forprosjekt 
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6.7.2. Prosjektbeskrivelse 

Vi søker med dette Telemark utviklingsfond om hjelp i form av kr 230 000,- til å 
gjennomføre et grundig forprosjekt med mulighetsstudie i løpet av 2018. 

Støtte fra Telemark utviklingsfond vil være et svært viktig moment i innledende 
fase. Dette for å opprettholde målsettingen og momentet i det å bli Norges 
første og råeste miljøhytte. 

Et bidrag fra TUF i innledende fase, vil garantere gi minimum ti gangen tilbake 
til Telemark. Dette i form av tilførsel av andre tilskudd, dugnadsinnsats, 
kompetanseheving og synergieffekter til omkringliggende næringsinteresser. 

Vi har via Telemark Fylkeskommune mottatt kr 100 000,- i støtte til Worckshop 
0, som vil bli gjennomført i løpet av første tertial 2018. 

Fylkesrådmannens vurdering kan leses under punktet «vurderinger fra aktuelle 
samarbeidspartnere» 

Planen er at vi ved hjelp midler fra Telemark utviklingsfond sammen med hjelp 
fra næringslivet og egne midler være i gang med mulighetsstudiet i løpet av 
våren 2018. 

DNT Telemark har arbeidet med fremtidsvurdering av Mogen Turisthytte over en 
tre års periode for å sikre god forankring av valgte retning, internt i 
organisasjonen og eksternt. det er således lagt ned betydelige ressurser i rene 
kroner og dugnadsinnsats utover vedlagte budsjett. 

Med mulighetsstudiet og et sterkt team av næringslivsaktører og 
kompetansemiljøer i ryggen, skal vi sørge for at vi i 2020/21 har 30 millioner 
tilgjengelig til å realisere Nye Mogen. 

6.7.3. Prosjektmål 

Målet er å bygge en ny bærekraftig Turisthytte for kommende generasjoner. Vi 
skal bygge for våre barns barnebarn. 

Etter to års samarbeid med Norad om FNs bærekraftsmål på Gaustatoppen, 
er det nå naturlig for oss å ta sikte på å bygge Norges aller mest 
miljøvennlige hytte. Ei hytte for folket med så lavt energiforbruk som mulig. 
Aller helst ei hytte som produserer mer energi enn den forbruker. Vi er 
fasinert av Powerhouse-konseptet; bygg som produserer mer energi enn hva 
som går med til å bygge, drifte – og, når den tid kommer, rive og resirkulere 
bygget. Hvor langt det er realistisk å nå i dette tankesettet, skal vi finne ut av 
gjennom et grundig mulighetsstudie. Underveis i prosessen vil vi se på 
potensialet for å utvikle bærekraftige løsninger som kan benyttes på ordinære 
hytter. Gjenbruk er også et viktig element i prosessen, både av hensyn til 
miljø og økonomi. Så langt unna vei kan gjenbruk av brukbare materialer 
være klokt. 
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Vi skal fokusere på fremtidige generasjoner og kraft. Vi vil bygge en moderne 
energihytte der Telemarks krafteventyr i sin tid startet. Naturen i seg selv gir 
oss mennesker energi, derfor skal vi bygge ei hytte Hjertet av Telemark som 
gir «energi til livet». 

6.7.4. Kostnadsplan 

 

6.7.5. Finansieringsplan 

 

 

6.8. Vedtak i styret 
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7. SAK NR 8/2018 SØKNAD FRA MARISPELET 

7.1. Forslag til vedtak 

Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Marispelet, styret ser ikke at det er 
grunnlag for å endre på strategier om hva vi ikke skal støtte. 

Styret ser det som positivt at det er aktiviteter i Telemark som Marispelet. Støtte 
til slike arrangement bør imidlertid prioriteres via direkte politiske organer i 
fylket. 

7.2. Vurdering av daglig leder 

Marispelet søker om totalt kr 1.050.000,- i støtte fra TUF fordelt over tre år med 
årlige utbetalinger på kr 350.000,-. 

Det har vært flere søknader fra Marisepelet til TUF fra forskjellige aktører. 
Daglig leder har administrativt avslått disse med referanse til styrevedtak og 
vedtatt strategi der det er vedtatt følgende» Fondet skal ikke gi støtte til 
etablering, drift eller markedsprofilering av filmselskaper, TV stasjoner, 
messer revyer, teater, alle typer av festivaler og arrangement.» 

Marispelet har flere søknader som skal behandles i fylkeskommunen, etter 
daglig lederes mening bør støtte som skal bevilges til kulturtiltak behandles og 
innvilges av politiske organer i fylkeskommunen. 

Marispelet kan være viktig for både reiseliv og kulturopplevelser og dermed 
være viktig for Telemark, daglig leder ser ikke at det er TUF sin oppgave å yte 
støtte til Marispelet. 

7.3. Vurdering av habilitet 

Daglig leder har ingen relasjoner til søker som skulle tilsi at han ikke er habil til 
å behandle søknaden. 

Daglig leder kjenner ikke til forhold der noen i styret bør kjenne seg inhabil til å 
behandle søknaden. Styrets medlemmer vil vurdere habilitet om det skulle være 
nødvendig. 

7.4. Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF har vedtatt at vi ikke skal støtte tiltak som marispelet, søknaden er 
derfor utenom det formålet TUF skal støtte 
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7.5. Vurdering i forhold til planstrategier 

Fylket har strategier på kulturområdet som kan forsvare støtte til Marispelet. 

7.6. Forhold til ESAS støttereglement 

Det vil mest sannsynlig være regelverket om bagatellmessig støtte som vil 
gjelde i denne saken. Vi har bedt søker om å oppgi hvor mye de har fått i støtte 
fra offentlige organer. Rammen for dette er € 200.000,- omregnet til dagens 
kurs ca kr 1.850.000,-. Støtten skal beregnes over en tre års periode Selskapet 
opplyser at de ikke har mottatt bagatellmessig støtte de siste tre årene. Det vil 
således være rom for å yte støtte. 

7.7. Beskrivelse av prosjektet fra søker 

7.7.1. Kort beskrivelse 

Marispelet har siden 2005 men unntak av ett år, gjort produsentjobben på 
frivillig basis, ved Styreleder.  

Vi har lenge forstått at denne oppgaven er altfor omfattende til å gjøres på 
fritid, her må vi opprette en fast arbeidsplass.  

Vi kan ikke se at det er mulig å fortsette - og videreutvikle spelet hvis vi ikke 
kan skaffe midler i en treårs periode til å lønne en produsent i ca 60% 
stilling. Deretter er målet å klare det på egenhånd, ved økte 
billettinntekter./økt salg. 

7.7.2. Prosjektbeskrivelse 

Kort historikk : Oppstart 2005 begynte som stiftelse, omgjort til AS i 2014. 
eierstyret / aksjonærer ved Styreleder har produsentansvar og er økonomisk 
ansvarlig. pr i dag. 

Prosjektet vi søker midler til er å ansette en produsent i 50-60% stilling , i 
første rekke i en 3 års periode , med mål om å øke salget av billetter så mye 
som det er mulig å få til, slik at vi etter de 3 årene skal kunne klare å lønne 
denne fullt ut selv. 

Slik situasjonen til Marispelet er nå har vi ikke midler til dette, vi sliter med å 
klare å få maksimalt ut av billettsalg fordi det kun blir på dugnad , fritid 
utenom fulle jobber. Vi, sammen med svært mange andre lokalt og regionalt 
mener bestemt at Marispelet ved Rjukanfossen har et mye større potensiale 
enn det vi har fått utnyttet. I snitt har vi ca 2000 publikummere på 4 
forestillinger, vi kan fint se for oss at dette antallet dobles, med tanke på vår 
beliggenhet, turisttilstrømning i Tinn og Verdensarvstatus.  
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Marispelet er ikke å anse som Rjukan sitt spel- vi mener bestemt dette kan 
være hele Telemark sitt spel/ hele regionen fordi det er det største spelet vi 
har i denne regionen.  

Vårt publikum kommer i hovedsak utenfra kommunen, noe som hele tiden 
har vært vårt mål. Nå er i vi igang med å skaffe oss lokale 
samarbeidspartnere/ styrket styre, noe vi anser som helt nødvendig for 
framtiden, vi må ha en mye sterkere organisasjon, og ikke avhengig av 
enkeltpersoner og den personens vilje til å stille som økonomisk ansvarlig / 
garantist. 

Så : det vi søker midler til, er 350 000 pr år i årene 2018-2019 og 2020 et 3 
års prosjekt - med lønnet produsent. " alt " annet har vi forsøkt...tror vi. 

Egenandel her kan ikke bli annet enn alt det frivillige arbeidet vi fortsatt vil 
gjøre, for å få dette til å bli så stort og sterkt som mulig, slik at ikke de 
økonomiske bekymringene hvert år overskygger alle muligheter for å utvikle 
det og sjekke ut alle de ting som kan gjøres bedre og styrke oss. 

7.7.3. Prosjektmål 

Målet for dette prosjektet vi søker midler til nå, å ansette en produsent i 60% 
stilling i første omgang i en periode på 3 år, er å få profesjonell og 
gjennomgående styring innen markedsføring, og økonomi. Jobbe med å inngå 
gode og rette kontrakter med profesjonelle. Skaffe gode samarbeidspartnere 
lokalt og sponsorer som begge parter kan ha gjensidig nytte av. Jobbe med 
salg til Reiselivsbedrifter/ bussreiser/ overnattingssteder 

Lage budsjett, i samarbeid med styret og ha budsjettkontroll og rapportere til 
eierstyret. 

Med Marispelet som jobb kan en produsent møte opp og være tilstede der det 
er viktig å være, gjennom året, Reiselivsmesser og annet som vi har blitt 
invitert til, men som ikke lar seg kombinere med annen fulltidsjobb. 

Vi har som konkret mål å øke publikums-antallet til minst 3000- 4000 innen 
2020 

7.7.4. Kostnadsplan 
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7.7.5. Finansieringsplan 

 

 

7.8. Vedtak i styret 

8. SAK NR 9/2018 SKATT SØR 

8.1. Forslag til vedtak 

Styret tar saken som informasjonen, ber om at daglig leder informerer styret 
etter at fylkesadvokaten vurderer saken som avsluttet. 

8.2. Informasjon fra daglig leder 

Skatt sør har etter en kontroll i oktober 2017 etterberegnet og krevd 
tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon for perioden 2014-2017 på til 
sammen kr 881.117,-. De har i tillegg holdt tilbake det balanseførte kravet på kr. 
129.733,-. Kravet er påklaget og følges opp av daglig leder og fylkesadvokat. 
Begrunnelsen fra Skatt sør går på den registrerte organisasjonsformen i 
Brønnøysundregistrene. 
 
Det er vanskelig å se at dette kan være riktig, fylkesadvokaten har dialog med 
Skatt Sør og har på vegne av TUF påklaget vedtaket. 
 
Daglig leder vil komme tilbake med mere informasjon og forslag til handlinger 
når det foreligger svar på klagen.  
 

8.3. Vedtak i styret 
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9. SAK NR 10/2018 SAGAMOEN INVEST 

9.1. Forslag til vedtak 

Styret er meget fornøyd med investeringen foretatt i Sagamoen Invest AS, 
styret er fornøyd med å ha vært avgjørende i arbeidet med å 
opprettholde/utvikle 80 arbeidsplasser i Lunde og 40 på Notodden. Styret finner 
det riktig at private investorer overtar hele ansvaret for å bygge selskapet 
videre, det vil være til det beste for utvikling og sikring av arbeidsplasser. 

Styret vedtar at tilbakebetalingen av aksjer på 4,5 MNOK skal føres til 
disposisjonsfondet og skal brukes til større investeringer som kan komme i 
Telemark. Avkastningsbeløpet føres over driften. 

9.2. Vurdering av daglig leder 

TUF investerte i juni 2016 4,5 MNOK i selskapet Sagamoen Invest AS. 
Sagamoen Invest AS brukte sine midler til å investere i Bandak Lunde og 
Bandak NCT på Notodden. Gjennom denne investeringen har vi vært med på å 
redde/opprettholde 80 arbeidsplasser i Lunde og 40 på Notodden. 

Markedene som Bandak selskapene arbeider i har styrket seg. Det krever 
imidlertid stort arbeid og større investeringer for å få selskapene i en sterkere 
stilling for å kunne ta større og nye markeder og derigjennom skape vekst i 
både arbeidsplasser og økonomi for selskapene. 

Nå er det private investorer som ønsker å videreutvikle selskapene, etter daglig 
leders mening er det riktig at TUF nå selger seg ut og overdrar aksjene til 
private. TUF er ikke i en stilling der vi skal drifte selskaper. 

Aksjene blir kjøpt ut med et påslag på 3%, da har TUF oppnådd både gevinst 
på sin kapital og bidratt til arbeidsplasser i Telemark, dette er hovedoppgaven til 
TUF. Styret har i egen mail avstemming godkjent salget av aksjene i Sagamoen 
Invest AS. Aksjene og oppgjøret blir formelt gjennomført ultimo april. 

Daglig leder vil foreslå at betaling for aksjene 4,5 MNOK skal føres direkte til 
disposisjonsfondet og øremerkes større investeringer. Disse midlene skal ikke 
brukes i ordinær tildeling av årets midler. Gevinsten inntektsføres og føres 
direkte i driftsregnskapet.  Disponibelt disposisjonsfond vil etter dette være på 
ca 13 MNOK. 
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9.3. Vedtak i styret 

 

10. SAK NR 11/2018 BIOGREN 

10.1. Forslag til vedtak 

Styret beklager at selskapet ikke har maktet å skaffe investorer til prosjektet. 

Dersom det ikke i løpet av første halvår kommer signaler om mulige investorer 
så har daglig leder fullmakt til å gjennomføre nødvendige regnskapsmessige 
transaksjoner som innebærer at lånet blir ført som tap i regnskapet. 

10.2. Vurdering av daglig leder 

Styret har bevilget totalt 3 MNOK til Biogren herav 1,5 MNOK i lån. Selskapet 
hadde planer om å få inn tilstrekkelig med egenkapital for å kunne etablere 
bedriften. 

Selskapet har gjennom hele perioden arbeidet med å få inn nødvendige 
investorer, så lagt har de ikke maktet dette. Selskapet jobber imidlertid videre 
med å få dette til, om de vil lykkes med dette kan sees som utfordrende. 

Styret må være klar over at lånet som er innvilget er meget usikkert, som daglig 
leder ser det i dag er det større sannsynlighet for at lånet må anses som tapt 
enn at det vil bli tilbakebetalt. 

Selskapet har nå endret strategi for hvilke produkter de skal satse på, i info til 
TUF 08.februar skriver de følgende: 

De siste to månedene har fokus vært på møter med potensielle investorer. 
Selv om mange har vært positive, har det ikke blitt fast fisk. Grunnene har 
vært; pellets er ikke interessant, ingen fremtidig oppside, risiko ved brukt 
utstyr og vanskelig å binde pelletspriser til råvarepriser. Samtidig har 
BioGren arbeidet med løsninger i forhold til tilbakemeldingene. Dette har 
resultert i følgende: 

• BioGren skal ses på som et anlegg for flere typer bioenergi, men 
som starter med hvit trepellets. Det er det eneste produktet som for 
tiden produseres lønnsomt. 

• For å lykkes med dette, skal partikkeloppdelingen resultere i små 
og homogene partikler uten unødvendig overarbeiding. 

• Tørkingen skal skje i en damptørke med varmepumpe slik at det blir 
null utslipp og eksepsjonell energiutnyttelse. Teknikken (MVR) 
brukes ikke for så store anlegg innen treforedling, men er vel kjent 
fra inndunsting. 
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• Brukt utstyr inngår ikke og lønnsomheten blir faktisk noe bedre 

BioGren jobber for fullt med den nye angrepsvinkelen og håper 
finansieringen er på plass innen utgangen av mars, men det kan ta noe 
lenger tid.  
 
Jeg gir en ny oppdatering før påske. 
 
Jeg har pr dato ikke fått ny informasjon, dersom det kommer mere vil dette bli 
ettersendt og tillagt saken. 
 
Som det kommer frem av informasjonen har de nå gått vekk fra opprinnelig 
plan. De skriver at pellets ikke er interesse og at det ikke er noen fremtidig 
oppside i pellets. Dette er hovedgrunnen til mangel på investor interesse. 
 
De skriver at de nå vil starte med hvit pellets, daglig leder har ikke vurdert 
markedssituasjonen for dette produktet. 
 
Daglig leder mener at dersom det ikke kommer positive signaler om investorer 
til selskapet i løpet av første halvår må vi kostnadsføre det gitte lånet. Lånet er 
gitt usikret, daglig leder ser ingen muligheter til nå å få sikret dette lånet. 
 

 

10.3. Vedtak i styret 
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Protokoll fra styremøte nr. 4-2017 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 18.Desember 2017.      

Sted: Avstemming via mail 
 

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

 

Styremøte ble avholdt via mail avstemming. 

Saker til behandling på styremøte 18. Desember 2017. 
Sak 27/2017 Revidert budsjett 2017 

Styret har fått tilsendt utkast til revidert budsjett ned på kontonivå.  

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre godkjente det fremlagte reviderte budsjettet for 2017 som viser et netto 
driftsresultat på kr 3.959.100,-. Videre godkjente styret det fremlagte budsjett for 
investeringsregnskap som viser investeringer på kr 2.004.500,-. Det resterende resultatet kr 
1.954.600,- avsettes til disposisjonsfond.  

Styret har godkjent det fremlagte reviderte budsjettet for 2017 som er spesifisert på konto 
nivå.  
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Sak 28/2017 Budsjett 2018 

Styret har fått tilsendt utkast til budsjett ned på kontonivå.  

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre godkjente det fremlagte budsjettet for 2018 som viser et netto 
driftsresultat på kr 3.704.000,-. Netto driftsresultat vedtas overført til disposisjonsfondet. 
Det er beregnet å utbetale kr 5.000.000,- til Magsil AS som en del av aksjekapitalen i 
samsvar med Sak 15/2017. Denne overføringen blir vist i investeringsregnskapet og dekkes 
inn ved overføring fra disposisjonsfondet. 

Styret har godkjent det fremlagte budsjettet som er spesifisert på konto nivå. 

Skien dd.mm.2018 

 

Sven Tore Løkslid  Gunn Marit Helgesen                 Erik Skjervagen  
Styrets leder 
 
 

Eva Markset Lia                   Terje Riis Johansen                         Terje Bakka  
           Sekretær 
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Protokoll fra styremøte nr. 1-2018 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 08.Januar 2018.      

Sted: Avstemming via mail 
Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Eva Markset Lia, Erik Skjervagen, 
Gunn Marit Helgesen, Terje Riis Johansen, Terje Bakka, Sekretær. 

Styremøte ble avholdt via mail avstemming. 

Saker til behandling på styremøte 08. Januar 2018. 
Sak 1/2018 Søknad om støtte til mulighetsstudie Telemark som OL-arrangør 

Styret har fått tilsendt søknad samt daglig lederes vurdering og anbefaling om støtte på 1,5 
MNOK til mulighetsstudiet Telemark som OL-arrangør.  

Terje Riis Johansen fremmed følgende forslag: Styret ber daglig leder gå i dialog med 
Notodden og Tinn kommuner for å se på mulige kostnadsreduksjoner i forprosjektet. Styret 
ber også daglig leder innhente mer informasjon om hvilke vurderinger som gjøres i 
Idrettens nasjonale organer om Telemark sin eventuelle søknad. Styret får saken opp til ny 
behandling.  

Styrevedtak: 

Styret vedtok å ikke bevilge støtte til mulighetsstudiet Telemark som OL-arrangør. Et 
flertall på tre stemte imot. Sven Tore Løkslid stemte for å yte tilskudd i samsvar med 
søknad. Terje Riis Johansen stemte for sitt eget forslag.. 

Et flertall av styret mente at TUF hadde brukt for mye midler på idrett og andre 
profileringstiltak totalt sett. Flertallet i styret mente at TUF skulle konsentrere seg om støtte 
til bedrifter fremover. 

Skien dd.mm.2018 

 

Sven Tore Løkslid  Gunn Marit Helgesen                 Erik Skjervagen  
Styrets leder 
 
 

Eva Markset Lia                   Terje Riis Johansen                         Terje Bakka  
           Sekretær 



Årsregnskap 2017

Note
Regnskap 

2017
Revidert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Regnskap 
2016

Driftsinntekter
Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 19 601 287 19 601 287 19 500 000 18 253 603
Andre overføringer 289 553 0 0 223 328
Sum driftsinntekter  19 890 840 19 601 287 19 500 000 18 476 931

Driftsutgifter   
Bevilgninger til tiltak 2 11 867 358 13 418 837 17 616 413 15 112 333
Lønn,styrehonorar,oppgave pl. reisekostnader 2,3 588 836 595 000 630 000 573 510
Sosiale utgifter 2,3 152 936 150 000 165 000 129 352
Administrasjonskostnader 2 719 663 433 350 1 089 000 468 368
Sum driftsutgifter 13 328 793 14 597 187 19 500 413 16 283 563

Brutto driftsresultat 6 562 047 5 004 100 -413 2 193 368

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 398 990 455 000 500 000 598 115
Sum eksterne finansinntekter 398 990 455 000 500 000 598 115

Resultat eksterne finanstransaksjoner 398 990 455 000 500 000 598 115

Netto driftsresultat 6 961 037 5 459 100 499 587 2 791 483

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 5 1 369 443 1 369 443 0 673 779
Bruk av disposisjonsfond 4 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 1 369 443 1 369 443 0 673 779

Overført til inv.regnskapet 3 504 500 3 504 500 0 1 201 754
Avsatt til disposisjonsfond 4 3 324 043 3 324 043 499 587 894 065
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0
Sum avsetninger 6 828 543 6 828 543 499 587 2 095 819

Regnskapsmessig mindreforbruk 5 1 501 937 0 0 1 369 443

Telemark Utviklingsfond
DRIFTSREGNSKAP 2017



Årsregnskap 2017

Note
Regnskap 

2017
Revidert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Regnskap 
2016

Finanstransaksjoner
Utlån 6 1 500 000 1 500 000 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 7 2 004 500 2 004 500 0 7 500 000
Sum finanstransaksjoner 3 504 500 3 504 500 0 7 500 000

Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Overført fra driftsregnskapet 3 504 500 3 504 500 0 1 201 754
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 6 298 246
Sum finansiering 3 504 500 3 504 500 0 7 500 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Telemark Utviklingsfond
INVESTERINGSREGNSKAP 2017



Årsregnskap 2017

Note Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
Anleggsmidler 11 004 500 7 500 000
Herav:
Utlån til private 6 1 500 000 0
Aksjer og andeler 7 9 504 500 7 500 000

Omløpsmidler 29 266 678 32 094 606
Herav:
Kortsiktige fordringer 8 129 733 53 088
Krav på Konsesjonskraft 8 4 311 340 4 132 520
Kasse, postgiro, bankinnskudd 24 825 605 27 908 998

SUM EIENDELER 40 271 178 39 594 606

EGENKAPITAL 21 155 073 14 194 036
Egenkapital   
Herav:
Disposisjonsfond 4 8 648 636 5 324 593

Regnskapsmessig mindreforbruk 5 1 501 937 1 369 443
Kapitalkonto 10 11 004 500 7 500 000

GJELD
Kortsiktig gjeld 19 116 105 25 400 570
Herav:
Periodisering av tilskudd 9 14 352 000 19 982 500
Leverandørgjeld 2 154 105 2 508 070
Annen kortsiktig gjeld 7 2 610 000 2 910 000

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 271 178 39 594 606

styreleder                                                         styremedlem                                                styremedlem

Eva Markset Lia                                               Erik Skjervagen                                             Terje Bakka
styremedlem                                                    styremedlem                                                daglig leder

Telemark Utviklingsfond
BALANSE 31.12.2017

Skien, 31.12.2017/15.02.2018

Sven Tore Løkslid                                            Terje Riis-Johansen                                     Gunn Marit Helgesen



Årsregnskap 2017

Note 1   

Note 2

Totalt
Telemark 

fylkeskomm.
Telemarks- 

kanalen
Kommuner/ 

andre

741 772 741 772
410 561 20 496 390 065

19 550 19 550
289 553 289 553
731 901 731 901

10 635 457 10 635 457
500 000 500 000

13 328 794 1 262 268 0 12 066 526

Note 3 

Kjøp av revisjonstj. fra Telemark kommunerevisjon IKS

Regionalt samarbeid (Hjartdal/Tinn)
Mva-kompensasjon

Kjøp av varer og tjenester
Lønn, styrehonorar og sosiale utgifter
Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter

Telemark utviklingsfond har ingen egne ansatte. Daglig leder leies inn fra Telemark fylkeskommune. Lønns- og 
pensjonskostnader føres i regnskapet som kjøp av tjenester fra fylkeskommunen. Utgiftene utgjorde i 2017: 
Lønn kr 345 874, Styrehonorar kr 230 000, Sos.utg. kr 152 936, Reiseutgifter/utlegg kr 12 962, Tilsammen kr 741 772

Overføring til andre - vedtatte tilskudd

Sum driftsutgifter
Overføring til Telemark fylkeskommune (Arr.midler)

Telemark Utviklingsfond

Overføringer fra Konsesjonskraftstyret

Overføring mellom selskap og deltakere

NOTER 2017

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. 
Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører TUF sin virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (GKRS) utgitt av 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapet viser at TUF er tilført kr 19.601.287,00 fra Konsesjonskraftstyret i Telemark. Dette gjelder overskudd fra salg av 
konsesjonskraft, og er et resultat av midler fra 2017 og etteravregning fra 2016. Det vil hvert år bli en avregning fra det siste året, 
noe som har å gjøre med endelig avregning til kommunene.

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6)



Årsregnskap 2017

Telemark Utviklingsfond
NOTER 2017

Note 4
Disposisjonsfond 2017 2016
Beholdning 1.1. 5 324 593 10 728 774
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 -6 298 246
Avsetninger til fondet 3 324 043 894 065
Beholdning 31.12. 8 648 636 5 324 593

Note 5
2017 2016

Driftsregnskapet 1 501 937 1 369 443
Investeringsregnskapet 0 0
Fjorårets resultat er avsatt disposisjonsfond i sin helhet i henhold til vedtak i styret.

Note 6

Note 7
Aksjer og andeler 2017 2016
Beholdning 1.1. 7 500 000 0
Aksjer i Sagamoen Invest AS 4 500 000
Aksjer i Skagerak Maturo Seed AS 3 000 000
Aksjer i Norsep AS 2 000 000
Aksjer i Skien Datasenter AS 4 500 0
Beholdning 31.12. 9 504 500 7 500 000
Kjøpt aksjer i 2017 i Norsep AS og Skien Datasenter AS.
Aksjene i Skagerak Maturo Seed AS (Såkornfondet) er delinnbetalt. Telemark utviklingsfond har forpliktet seg til å 
kjøpe aksjer for 3 MNOK i Såkornfondet. Pr 31.12.17 er kun kr. 390.000 innbetalt og rest kr. 2.610.000,-
står som kortsiktig gjeld i balansen. Rest kapital blir innkalt løpende og etter Stortingets rammer for Såkornfondet
Det er vedtatt å invetsere 5 MNOK som egenkapital i Magsil AS, det er ikke avklart om selskapet blir etablert,
derfor er ikke beløpet ført i regnskapet for 2017.

Note 8
Kortsiktige fordringer: Pr.  31.12.17

2131029 Søknad om momskompensasjon 129 733          
2136601 Krav på Konsesjonskraftstyret 4 311 340       

Sum kortsiktige fordringer: 4 441 073       

Aksjer og andeler

Utlån

Årsresultat

Styret har i 2017 bevilget et lån på kr 1,5 mill. til Biogren AS.

Kortsiktige fordringer

Avsetning til og bruk av fond



Årsregnskap 2017

Telemark Utviklingsfond
NOTER 2017

Note 9

Sak nr
Bevilget 

beløp 
Utbetalt 

tidligere år
Rest utbet 

2017

Fra 2013 vedtak
Prosjekt fornybar energi Søve Sak 36/13 300 000 100 000 200 000
Avsatt etter bevilgning 2013 200 000

Fra 2014 vedtak
Kragerø Kommune, næringsområde Sak 15/14 2 500 000 1 250 000 1 250 000
Søve VGS Sak 18/14 500 000 250 000 250 000
Avsatt etter bevilgning 2014 1 500 000

Fra 2015 vedtak
Fjellbryggeriet Sak 11/15 622 000 622 000
Betanien Hospital Sak 23/15 560 000 560 000
Lifjell Naturstein Sak 28/15 400 000 400 000
Avsatt etter bevilgning 2015 1 582 000

Fra 2016 vedtak
TFK Undervisningsopplegg Sak 11/16 200 000 200 000
Langøy Utvikling Sak 12/16 200 000 200 000
Telemark Technologipark Sak 44/16 250 000 125 000 125 000
Tinn Kommune bredbånd Sak 46/16 1 500 000 1 500 000
Aasmundsensd Bakeri Sak 48/16 1 500 000 750 000 750 000
Avsatt etter bevilgninger 2016 2 775 000

Fra 2017 vedtak
Gaia Engineering Sak 6/17 200 000 200 000
Milba AS Sak 16/17 750 000 375 000 375 000
Visit Telemark Sak 22/17 1 500 000 1 500 000
Telemark Næringshage Sak 23/17 120 000 120 000
Rie Telemark Sak 25/17 200 000 100 000 100 000
Telemark Fylkeskommune Sak 26/17 6 000 000 6 000 000
Avsatt etter bevilgninger 2017 8 295 000

14 352 000

Ikke utbetalte bevilgninger fra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Sum avsatt pr. 31.12.2017



Årsregnskap 2017

Telemark Utviklingsfond
NOTER 2017

Note 10

Debet Kredit
Saldo 01.01.17 7 500 000
Kjøp av aksjer og andeler i 2017 jf. note 7 2 004 500
Utlån i 2017 jf. note 6 1 500 000
Balanse 31.12.17 11 004 500

Note 11

2017 2016 Endring
29 266 678 32 094 606 -2 827 928

-19 116 104 -25 400 570 6 284 466
3 456 538

Fra drift Fra investering
-19 890 841
13 328 793 3 504 500

-398 990
-6 961 038 3 504 500 -3 456 538

Note 12

Endring i arbeidskapital

Kapitalkonto

Sum endring i drifts-/investeringsregnskapet

Drifts- og investeringsregnskapet:
Sum inntekter
Sum utgifter
Eksterne finanstransaksjoner

Sak med Skatt Sør

Skatt sør har etter en kontroll i oktober 2017 etterberegnet og krevd tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon for 
perioden 2014-2017 på til sammen kr 881.117,-. De har i tillegg holdt tilbake det balanseførte kravet på kr. 129.733,-. Kravet er 
påklaget og følges opp av daglig leder og fylkesadvokat. Begrunnelsen fra Skatt sør går på den registrerte organisasjonsformen 
i Brønnøysundregistrene. 

Sum endring i balansen

Balanseregnskapet:
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
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1. PARTAR I FORETAKET 
Telemark Utviklingsfond (TUF) er oppretta av dei 8 kommunane Fyresdal, 
Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje samt Telemark 
Fylkeskommune. 

 
Drift og organisering av TUF er basera på avtale om disponering av 
konsesjonskraft signert den 9. desember 2009 og gjeldande frå 01.januar 2011. 
Samt eigne vedtekter godkjent av alle partar. 

 
TUF er et eige rettssubjekt med Reg.nr 999 512 690. TUF har kontoradresse: 
Fylkeshuset, 3715 Skien. 
 

2. ORGANISASJON 
Styret er på fem medlemar og følgjer valperioden for kommunane og 
fylkeskommunen. Det skal veljast personlege vara medlemar. Fire av 
medlemmane skal veljast av fylkestinget og ein veljast frå dei åtte avtale 
komunane.   

2.1. Styret for 2017 har hatt fylgjande medlemmar: 

Sven Tore Løkslid  leiar    Telemark Fylkeskommune 
Gunn Marit Helgesen medlem   Telemark Fylkeskommune 
Terje Riis Johansen  medlem   Telemark Fylkeskommune 
Eva Markset Lia  medlem   Telemark Fylkeskommune 
Erik Skjervagen  medlem   Fyresdal  Kommune 
Vara medlemmar:  
For Sven Tore Løkslid Hans Edvard Askjer  Telemark Fylkeskommune 
For Gunn Marit Helgesen Knut Morten Johansen Telemark Fylkeskommune  
For Terje Riis Johansen Harald Kinch   Telemark Fylkeskommune 
For Eva Markset Lia Tone Berge Hansen Telemark Fylkeskommune 
For Erik Skjervagen  Jarand Felland  Tokke Kommune 

2.2. Dagleg leiar/sekretær: 

Terje Bakka  

2.3. Revisor: 

Telemark kommunerevisjon IKS 

2.4. Regnskapsførar 

Telemark Fylkeskommune, Økonomiseksjon. 
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3. STYRETS ARBEID 

Styret har i 2017 behandla 27 saker i 4 forskjellige styremøte.  

Det er behandla 14 nye søknader om tilskott med totalt søknadsbeløp på kr 
29.670.000,- av desse er det gitt tilskott til 8 nye søknader med total beløp       
kr 15.770.000,-. I tillegg kjem løyvingar til mindre tiltak der dagleg leder har 
fullmakt, det er løyvd kr 460.696 til desse tiltaka fordeila på 14 mindre tiltak. 
Vidare kjem løyvingar frå tidlegare år  som er vedteke utbetala og belasta 2017 
løyving, desse løyvingane utgjer kr 5.667.641,-. 

Dei største sakene som er behandla er nærare forklart under.  

4. SØKNADER BEHANDLA I 2017 

4.1. Søknader og vedtak i 2017 

Oversikt over søknader motteke og behandla i 2017. Det er gitt nærare 
informasjon om dei største løyvingane i eigne punkt. Total løyving for 2017 er  
kr 21.898.337-. Av dette er det løyvd kr 16.230.696 til nye tiltak. 

 

 

 

4.1.1. Gaia Engineering 

Det er løyvd kr 200.000,- for å forske på teknologi som skal skape skyer. 
Teknologien er tenkt å brukast i varme strøk. Dette er forsking og har eit stort 
element av usikkerheit i seg. Styret såg det som spanande å bli med på ein 
utvikling innan dette området. Bedrifta er lokalisert i Kragerø. 
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4.1.2. Magsil AS 

Det er løyvd 5 MNOK til bedrifta, løyvinga skal brukast til eigenkapital. 
Selskapet skal i fyrste omgang sette i gang et pilotprosjekt for om mulig få ein 
fullskala magnesium fabrikk. Selskapet i dialog med større industrielle 
investorar, dette må på plass før ein pilotfabrikk blir bygd. TUF vil betale inn sin 
del av eigenkapitalen så snart alle industrielle investorar er avklart. Bedrifta er 
lokalisert til Porsgrunn. Pr. mars 2018 manglar selskapet fortsatt ein stor 
investor, det er ein mogligheit for at investorane ikkje kjem på plass, då vil 
løyvinga bli ført tilbake. 

4.1.3. Milba AS 

Det er løyvd kr 750.000,- til Milba AS. Løyvinga skal nyttast til å utvikle eigen 
bakerilinje.  Bedrifta er lokalisert i Skien.   

4.1.4. Visit Telemark 

Det er løyvd kr 1.500.000,- til Visit Telemark. Løyvinga skal nyttast til å profilere 
Telemark. Løyvinga skal nyttas til å marknadsføre Telemark for åra 2017 og 
2018. 

4.1.5. Telemark Næringshage 

Det er løyvd kr 120.000,- til Telemark Næringshage.  Løyvinga skal nyttast til eit 
forprosjekt for å sjå på mogligheit for å etablere ein materialbank i Telemark 
.Bedrifta er lokalisert i Kviteseid.  

4.1.6. Norsep AS 

Det er løyvd 2,0 MNOK som eigenkapital til Norsep AS.  Selskapet skal utvikle 
reinseteknologi. TUF sin innbetaling er verdsatt til 15% av den totale 
aksjeverdien for Norsep AS. 

Investeringa utgjer 30% av eigenkapitalen. Styret har investera med klåre 
planer på at selskapet vil gje eit normalt utbytte av investeringa. 

4.1.7. Rie Telemark AS 

Det er løyvd kr 200.000,- til å utvikle selskapet for at dei kan ta på seg 
tverrfaglige oppdrag for å kunne utvikle Dynamiske Bygg. 

4.1.8. Telemark Fylkeskommune 

Det er løyvd 6 MNOK til Telemark Fylkeskommune. Midlane skal dei bruke til 
diverse tiltak til Telemarkskanalen. 
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4.1.9. Løyvingar som er trekt tilbake i 2017 

Løyving på 1 MNOK til ROK Industrier Vinje er trekt tilbake, selskapet makta 
ikkje å fullfinansiere prosjektet. Løyving til Bok og Blueshuset Notodden er 
redusera med kr 768.000,-, løyving til Porsgrunn Porselen er redusera med kr 
932.000,- og tilskott kr 78.700,- til Søve er redusert grunna mindre kostnader i 
prosjekta.  

4.1.10. Mindre løyvingar for 2017 

Det er gjeve ei rekke løyvingar av mindre størrelsar i 2017 sum utbetala er kr 460.696,-.  

Desse har fått  løyvingar: 

Ref Sport 25 000 

Morgedal IL Arrangement  30 000 
Gaustabanen Camp Senkveld 50 000 
Heddal IL Jubileum 50 000 
Seljord IL Motbakkeløp 10 000 
Studentbedrift  StrapShell SB 25 196 
Ref Sport Berlin tur 5 000 
Europas Bluessenter 50 000 
Skien Datasenter AS (As kapital) 4 500 
Midt Telemark Næringsutvikling Markedsundersøkelse Tyskland 25 000 
Gjerpen IL, toppsatsing 50 000 
Tarjei Gjelstad Reiseutgifter Kina samarbeid Morgedal 31 000 
Film Blues og industri planlegging av prosjekt 50 000 
Kragerø IL Jenteprosjekt 14-16 25 000 
Ørn IL 30 000 
Sum bevilget 460 696 

 

5. LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR 
UTBETALA OG BELASTA I 2017 

5.1. Regionalt samarbeid i kraftkommunane 

Løyvinga for 2017 er på kr 2.988.901,- dette er ein årleg utbetaling og er ein del 
av vedtektene fastsatt for TUF. Det årlege beløpet skal indeksregulerast med 
basis i 2011. I samsvar med vedtektene skal fondet dekkje ein del (50 %) av 
spesifiserte kostnader satt opp som grunnlag for avtala.  

Beløpet som årlig blir utbetalt er som vist under:  

 Vest Telemark Rådet  kr 2.257.000,-  75.5 % 
 Tinn Kommune   kr    471.344,-  15,8 % 
 Hjartdal Kommune   kr    260.557-.    8,7 % 
 Sum     Kr 2.988.901-. 
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5.2. Telemark Fylkeskommune 

I styresak 30/2014 blei det avsett kr 500.000,- som årleg støtte til arrangement i 
Telemark. Løyvinga gjelder ut 2018. 

5.3. Telemark som eigen olympisk øving 

Støtte til Norges Ski forbund med formål å få Telemark inn som eigen olympisk 
øving. Utbetalt   kr 2.178.740,- for 2017. Prosjektet varer fram til våren2018. 
Den internasjonale ski konferansen i juni 2014 vedtok at dei skal gå vidare med 
søknad til IOC. Kina er ein samarbeidspartnar fir bl.a. å sjå på mogligheit  for å 
oppnå verdensarvstatus saman med Morgedal.  

6. ØKONOMI 
Rekneskapen syner at TUF er tilført kr 19.601.287 i overskott frå sal av 
konsesjonskraft. Dette er eit resultat av overførte midlar frå overskottet i 2017 
og etteravrekning frå 2016. Det vil kvart år bli ei avrekning frå det siste året. 
Dette har med endeleg avrekning til kommunane å gjere.  

For 2017 er det eit mindreforbruk på totalt kr 1.501.937,-. Styret vil avsette årets 
mindreforbruk kr 1.369.443,- til disposisjonsfond. Denne disponeringa vil bli 
formelt gjennomført på styremøte i 2018. Då vil det være frie midlar på totalt kr 
10.150.573,- .  Styret har vedteke at dei skal investere kr 5.000.000,- som 
eigenkapital i Magsil AS. Det er usikkerheit om selskapa vil bli etablert, Dersom 
selskapet vil bli etablera vil  løyvinga vil bli trekt frå dei frie midlane i 2018.  

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 6.961.037,-  dette er TUF sitt 
overskott  frå drifta i 2017. 

For meir detaljar om rekneskapen så syner ein til det framlagte årsrekneskap. 

7. AKSJER OG UTLÅN PR 31.12.2017 

7.1. Sagamoen Invest AS 

TUF har investera 4,5 MNOK i selskapet, Sagamoen Invest har investera i 
Bandak Lunde i Nome og Bandak NCT på Notodden. I 2018 har styret 
akseptert tilbod  om å overdra aksjar i Sagamoen Invest til lokale investorar. 
Aksjane blir seld ut med eit påslag på 3 %. Investeringane blei gjennomført i 
juni 2016, investeringa har medført at TUF har vært med på å oppretthalde 80 
arbeidsplassar i Lunde og 40 på Notodden, dette er styret nøgd med.   
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7.2. Skagerak Maturo Seed AS 

Skagerak Maturo er eit «såkorfond «oppretta med midlar frå offentlige og 
private. Det er vedteke å investere 3 MNOK, Skagerak Maturo har innkalla 0,39 
MNOK pr31.12.2017. Det er styrets håp at Skagerak Maturo skal investere i 
selskap i Telemark. Foreløpig har dei ikkje investera i selskap i Telemark. 

7.3. Norsep AS 

Norsep er eit selskap som skal utvikle teknologi for å reinse forureina avfall. 
Styret har tru på at dei skal lykkast med utviklinga, dersom Norsep lykkast vil 
det føre til eit betydeleg bidrag i arbeide med å ta kontroll over forureina avfall.  

7.4. Skien Datasenter As 

Skien Datasenter er etablera i samband med arbeidet for å få lagt eit stort 
datasenter til Skien. Selskapet er oppretta med ein minimumskapital, det er 
foreløpig ikkje vurdert kva for rolle Skien datasenter skal ha i en slik utvikling. 
Styret har ikkje tatt stilling til om dei skal delta i vidare utvikling av selskapet. 

7.5. Lån til Biogren AS 

TUF har løyvd totalt 3 MNOK til å etablere Biogren AS. Av dette er 1,5 MNOK 
løyvd som  lån utan sikkerheit. Dei planlegg å byggje ein pelletsfabrikk i 
Grenland. Selskapet har i to år arbeid med å skaffe eksterne investorar til 
selskapet, dette har dei ikkje lykkast med.  Selskapet håpar at dei har skaffa 
investorar i løpet av mars, dei varslar samstundes at dette arbeidet kan ta 
lengre tid. Styret er uroleg for at det ikkje vil lykkast selskapet å skaffe 
investorar til prosjektet. Det er stor mogligheit  for at gjeve lån må sjåast som 
tapt. Dersom det visar seg at ein må avskrive lånet som tapt vil dette bli tatt inn i 
rekneskapet for 2018.  
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8. BUDSJETT 2018 
For 2018 har styret totalt budsjettera med fylgjande til fordeling: 

Berekna overføring  frå Konsesjonskraft for 2018  Kr 24.700.000,- 
Vedtekne løyvingar frå 2017       Kr   5.272.000,- 
Administrative kostnader 2018     Kr   1.224.000,- 
Avsetnad til fond       Kr   3.704.000,- 
Sum til disposisjon for nye løyvingar 2018   Kr 14.500.000,- 
 
Styret har vedteke at dei ynskjer å bygge opp fond slik at ein har moglegheit til 
å delta i store investeringar som vil kan være av stor verdi  for fylket. 
 
Det blir avsett 15%  av berekna overføringar kvart år, samstundes om ikkje 
nytta midlar dei enkelte års skal leggjast til fond. Vidare er det vedteke at midlar 
som ikkje blir nytta også skal leggjast til fondet. 
 

9. MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID 
TUF sin inntekt dei einskilde åra er basera på overføring frå fylkeskommunen 
sitt overskott frå Konsesjonskraft.  Det ser ut til at det er lågare straumprisar for 
dei neste åra. Det vil medføre til at det blir mindre overføringar og dermed 
mindre beløp til løyvingar dei neste åra. 

Styret ser at ein må akseptere usikkerheit når det gjeld overføringar for dei 
enkelte år frametter. 

I 2017 og dei fyrste månadene i 2018 har det  blitt oppnådd gode prisar for 
Konsesjonskraftstyret, dette fører til ein moglegheit for  auke i overføringane. 

 

10. HONORAR – LØN 
For året 2017 er betalt fylgjande i honorar og løn. 

 Styrehonorar   Kr  230.000,-. 
 Løn dagleg leiar  Kr  345.874,-. 
 Honorar revisor  Kr    19.550,-. 

11. INTERN KONTROLL 
TUF har vedteke egne retningsliner som skal sikre at føretaket har god intern 
kontroll. Ein syner til desse retningslinene for å underbyggje styret sin vurdering 
av god intern kontroll. 
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12. ETISKE RETNINGSLINER 
Telemark Utviklingsfond  arbeider etter dei same etiske retningslinene som 
Telemark Fylkeskommune. 

 

    Skien den 31.12.2017/ 06.07.2018 

 

 

Sven Tore Løkslid      Gunn Marit Helgesen 
        Styreleiar                      Styremedlem  
 
 
 Terje Riis Johansen         Eva Markset Lia 
      Styremedlem                      Styremedlem 
 
 
    
       Erik Skjervagen                      Terje Bakka 
        Styremedlem              Dagleg leiar 
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Søknad – Telemark utviklingsfond

Søknadsnr. 2018-0006 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Telemark Utviklingsfond

Prosjektnavn Søknad om lån for etablering av Seabased Norway AS

Kort beskrivelse

Seabased Norway AS er et nyetablert selskap i Brevik som skal ha hovedansvar for R&D, produksjon 

og kommersialisering av bølgekraftverk for Seabased Gruppen. Seabased er verdensledende i 

bølgekraftteknologi basert på patentert teknologi som er utviklet og fullskala testet over mange år, og

er nå klar for kommersialisering. Selskapet er heleid av Seabased AB. Etablering i Norge er valgt pga 

kompetanse fra subsea og marine teknologi, godt egnede produksjonsfasiliteter, og norsk 

investormiljø.

Prosjektbeskrivelse

Se opplastet vedlegg.

Document number: A000644RA

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Seabased Norway AS
Org.nr:919648171

Strømtangveien 15D
3950 BREVIK

+4793457931

Kontakt-
person 

Ove Almås Vesteråsveien 55
3961  STATHELLE

+4793457931

Prosjekt-
leder

Ove Almås Vesteråsveien 55
3961  STATHELLE

+4793457931

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Har søkt og fått innvilget NOK 500 000,- som utviklingslån fra Vekst i Grenland.

Kommer også til å søke støtte/risikolån fra Innovasjon Norge.

Hår søkt om NOK 50 000,-  fra Forskningsrådet for benyttelse til igansetting av søknadsprosess til EU( 

SME instrument,Horizon 2020)

Spesifikasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er å produsere og levere skalerbare bølgekraftverk til konkurransedyktige 

priser.

Selskaper er markedsledende innen bølgekraft globalt med over 100 patenter og trenger 

produksjonsfasiliteter med dypvannskai for utlasting og frakt (shipping) av utstyr.
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De neste 2-3 årene vil Seabased Norway AS ha behov for ca 120 ansatte, hovedsaklig med 

maritime/offshore bakgrunn og kompetanse. I tillegg vil vi ha behov for underleveranser tilsvarende 

ytterligere ca 100 personer.

Prosjektmål

Seabased Norway AS skal være verdensledende på utvikling og leveranse av bølgeteknologisystemer 

globalt.

Første fase består i opplœring og kompetanse bygging av ledelse og nøkkelpersonell. Deretter vil man

ansette medarbeidere etter som produksjonen skalerer iht leveranseprosjektene til kundene 

internasjonalt.

Målet er å være i stand til å bygge en skalerbar bølgekraftverk produksjon for levering globalt.

Forankring

Prosjektet er dypt forankret i ledelse og styre i Seabased, og anses som en av de viktigste 

nøkkel-faktorene m.h.t å produsere og levere utstyr globalt innen bølgeteknologi. 

Produksjonen er planlagt utført i deler av produksjonsfasilitetene til VARD Brevik, hvor vi også ser for 

oss et samarbeid med VARD på enkelte aktiviteter/disipliner.

Muligheten er dermed tilstede for å benytte eksisterende lokaler og tilsette ny-ansatte med 

forankring og kompanse i det lokale miljøet.

Seabased  vil også ha behov for å benytte en rekke lokale selskaper som underleverandører. 

Eksempelvis:

  1. Vard                            Plate/sveis og montasje. Samt sammarbeid om fellestjenester som truck,kran 

etc

  2. Bandak AS                    Maskinering

  3. Dameco AS                    Maskinering

  4. Berget AS                    Maskinering

  5. Vestmar Production AS    Plate/Sveis

  6. Industrisveis AS            Skjæring av plate detaljer

  7. Nor Coat AS                    Overflatebehandling

  8. Astrup AS                    Material leverandør

  9. Norsk Stål AS            Material leverandør

10. Rukki                            Material leverandør

11. Kran Ringen             Div. transport

12. Bufab Norge AS            Festemateriell
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13. Brødrene Dahl AS            Material leverandør

14. Ahlsell AS                    Material leverandør

15. Eiva Safex AS            Wair og Schakler

Prosjektorganisering

Prosjektet vil bli ledet av Seabased Norway AS sin ledelse som en del av oppbyggingen av selskapet. 

Ansvarlig for gjennomføringen har lang erfaring fra ledelse, prosjektledelse, marked/salg innen Olje &

Gas og lokal industri i Grenland. Det vil i starten bli rekrutert nøkkelpersonell innen HR, 

prosjektledelse,produksjonsstyring,innkjøp, kvalitet/HMS, plan/logistikk  med kompetanse/erfaring 

som er nødvendig for denne type virksomhet. Flere av posisjonene har vi kandidater som er 

interesert i å bli rekrutert.

Samarbeidspartnere

Seabased samarbeider idag med Universitetet i Uppsala og vil trenge lokale FOU partnere for videre 

forskning og utvikling av bølge- energi-systemet. Høyskolen i Telemark ( HIT) vil her være en 

instutisjon vi vil kontakte når etableringen er på plass.

En av våre største eiere er Fortum som vil kunne bidra med nyttig kompetanse og i samarbeid med 

nasjonale og lokale selskaper. Partnere for finansiering vil blant annet være Vekst i Grenland ( 

bekreftet) Innovsjon Norge( søknad blir sent neste uke) samt morselskapet med en rekke private 

investorer.

Aktiviteter

Viktige aktiviteter som må gjennomføres i oppstartsfasen er:

1. Rekrutering og opplæring av administrativt personell.

2. Videreutvikle markeds- og kommersialiserings arbeidet.

3. Forberede produksjonsfasilitetene.

4. Etablere produksjons jigger/ arbeidsstasjoner.

5. Implementere ERP system. 

6. Opplæring av produksjons medarbeidere.

7. Anskaffelse av produksjonsutstyr.

Målgrupper

Med bakgrunn i at dette er nyetablering, vil man ha behov for nyrekruttering av administrativ ledelse 

og produksjons medarbeidere.

Hovedbakgrunnen for etableringen her i Telemark er at det finnes god kompetanse fra Olje og Gas 

samt maritim industri og at det finnes gode tilgjengelige produksjonsfasiliteter.

Man vil ha bl.a.behov for personell inne design&engineering (FOU aktiviteter), fagpersonell innen 

plate, sveis og mekanisk.
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Det vil også vœre  behov for ufaglœrt arbeidskraft  som skal benyttes til spesielle repiterende 

oppgaver.

Resultat

Denne etableringen vil  føre at man har en skalerbar bølgekreft teknologi med hoved produksjon i 

Brevik.

Dette vil medføre til en rekke nye arbeidsplasser og behov for lokale underleverandører.

Det vil også gi målbare internationale leveranse kontrakter som resultat.

Effekter

Hoved effekten ved gjennomføringen av dette prosjektet er at det vil skapes et betydelig antall nye 

arbeidsplasser innenfor fornybar energi som for tiden er en betydelig vekst næring. I tillegg vil det bli 

etablert/utviklet ny kompetanse og erfaring som kan benyttes til flere industrielle formål. Viktige 

elementer for å oppnå dette vil være tilgang på kapital for oppstart, tilgang på egnede fasiliteter og 

personell med erfaring fra Olje& Gas/maritim industri. (Dette er det tilgang på her i distriktet)

Den største risikoen er at ved å gå fra prototype produksjon til serieproduksjon  kan det komme opp 

uforutsette ting som kan ta noe lengre tid en forutsatt.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tidsplanen er vist i vedlagt finansierings plan, hvor de enkelte aktiviteter er vist måned for måned.

Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.Personalkost  8 750 000  8 750 000

02.Innkjøpte tjenester   500 000   500 000

03.Utstyr  2 700 000  2 700 000

04.Andre kostnader  1 950 000  1 950 000

Sum kostnad 13 900 000 13 900 000
Se vedlagte finansieringsplan samt driftsbudsjetter for 2018 og 2019.

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.TUF Finansiering  1 900 000  1 900 000

02.Annen offentlig 
finansiering  2 000 000  2 000 000

03.Privat finansiering  10 000 000  10 000 000

Telemark Utviklingsfond    0

Sum finansiering 13 900 000 13 900 000
Se også vedlagt Finansieringsplan

Geografi

800-Telemark
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Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Avklaringer fra Innovasjon Norge.pdf   280 840 12.02.2018

Employment plan.pdf   536 409 09.02.2018

Financial plan Seabased Norway AS for TUF 9 FEB.pdf  1 013 117 09.02.2018

NON-CONFIDENTIAL Presentation of Seabased for TUF  IN.pdf  3 454 298 12.02.2018
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Søknad – Telemark utviklingsfond

Søknadsnr. 2018-0004 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Telemark Utviklingsfond

Prosjektnavn Forprosjekt Nye Mogen Turisthytte

Kort beskrivelse

DNT Telemark eier og har drevet Mogen Turisthytte som innfallsport til Hardangervidda i 125 år. 

Hytta er i dag kjent for naturopplevelsen, god mat, atmosfære og dyktige drivere.   

Siste oppgradering var i 1974, og et akkumulert vedlikeholdsbehov gjør seg gjeldende. Styret i DNT 

Telemark har derfor vedtatt at gammel hytte skal rives, og ny bærekraftig alternativ for kommende 

generasjoner skal bygges. 

det søkes med dette om midler til forprosjekt

Vedlagt følger presentasjon av våre planer.

Prosjektbeskrivelse

Vi søker med dette Telemark utviklingsfond om hjelp i form av kr 230 000,- til å gjennomføre et 

grundig forprosjekt med mulighetsstudie i løpet av 2018. 

Støtte fra Telemark utviklingsfond vil være et svært viktig moment i innledende fase. Dette for å 

opprettholde målsettingen og momentet i det å bli Norges første og råeste miljøhytte.  

Et bidrag fra TUF i innledende fase, vil garantere gi minimum ti gangen tilbake til Telemark. Dette i 

form av tilførsel av andre tilskudd, dugnadsinnsats, kompetanseheving og synergieffekter til 

omkringliggende næringsinteresser.  

 

Vi har via Telemark Fylkeskommune mottatt kr 100 000,- i støtte til Worckshop 0, som vil bli 

gjennomført i løpet av første tertial 2018. 

Fylkesrådmannens vurdering kan leses under punktet «vurderinger fra aktuelle samarbeidspartnere» 

Planen er at vi ved hjelp midler fra Telemark utviklingsfond sammen med hjelp fra næringslivet og 

egne midler være i gang med mulighetsstudiet i løpet av våren 2018. 

DNT Telemark har arbeidet med fremtidsvurdering av Mogen Turisthytte over en tre års periode for å 

sikre god forankring av valgte retning, internt i organisasjonen og eksternt. det er således lagt ned 

betydelige ressurser i rene kroner og dugnadsinnsats utover vedlagte budsjett. 
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Med mulighetsstudiet og et sterkt team av næringslivsaktører og kompetansemiljøer i ryggen, skal vi 

sørge for at vi i 2020/21 har 30 millioner tilgjengelig til å realisere Nye Mogen.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

DNT Telemark
Org.nr:972422169

Nedre Hjellegt 2
3724 SKIEN

90651344

Kontakt-
person 

Jon Atle Holmberg Nedre Hjellegt 2
3724  SKIEN

90651344

Prosjekt-
leder

Jon Atle Holmberg Nedre Hjellegt 2
3724  SKIEN

90651344

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Vi har via Telemark Fylkeskommune mottatt kr 100 000,- i støtte til Worckshop 0, som vil bli 

gjennomført i løpet av første tertial 2018.

Spesifikasjon

Bakgrunn

DNT Telemark eier og har drevet Mogen Turisthytte som innfallsport til Hardangervidda i 125 år. 

Hytta er i dag kjent for naturopplevelsen, god mat, atmosfære og dyktige drivere.   

Siste oppgradering var i 1974, og et akkumulert vedlikeholdsbehov gjør seg gjeldende. Styret i DNT 

Telemark har derfor vedtatt at gammel hytte skal rives, og ny bærekraftig alternativ for kommende 

generasjoner skal bygges. vedtaket er tuftet på en treårig prosess for å forankre valgt retning internt i 

organisasjoen og eksternt.

Informasjon og presentasjon av våre planer ligger vedlagt.

Prosjektmål

Målet er å bygge en ny bærekraftig Turisthytte for kommende generasjoner. Vi skal bygge for våre 

barns barnebarn.

Etter to års samarbeid med Norad om FNs bærekraftsmål på Gaustatoppen, er det nå naturlig for oss 

å ta sikte på å bygge Norges aller mest miljøvennlige hytte. Ei hytte for folket med så lavt 

energiforbruk som mulig. Aller helst ei hytte som produserer mer energi enn den forbruker. Vi er 

fasinert av Powerhouse-konseptet; bygg som produserer mer energi enn hva som går med til å bygge,

drifte – og, når den tid kommer, rive og resirkulere bygget. Hvor langt det er realistisk å nå i dette 

tankesettet, skal vi finne ut av gjennom et grundig mulighetsstudie. Underveis i prosessen vil vi se på 

potensialet for å utvikle bærekraftige løsninger som kan benyttes på ordinære hytter. Gjenbruk er 

også et viktig element i prosessen, både av hensyn til miljø og økonomi. Så langt unna vei kan 

gjenbruk av brukbare materialer være klokt. 

Vi skal fokusere på fremtidige generasjoner og kraft. Vi vil bygge en moderne energihytte der 

Telemarks krafteventyr i sin tid startet. Naturen i seg selv gir oss mennesker energi, derfor skal vi 

bygge ei hytte Hjertet av Telemark som gir «energi til livet».
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Forankring

Vi startet prosessen med Nye Mogen for tre år siden. Siden den gang har vi gått noen runder med 

lokalbefolkning, reiseliv, kommunen, grunneiere og gjester.

Konklusjonen er at vi må se dette i et generasjonsperspektiv. Vi bygger ikke for våre barn. Vi bygger 

for våre barns barnebarn. Og da mener vi en ny hytte er eneste løsning. Vi må ta miljøansvar samtidig

som vi sikrer at naturopplevelsen er like sterk om hundre år som den var for 125 år siden.

Styret i DNT Telemark har derfor vedtatt at gammel hytte skal rives, og ny bærekraftig alternativ for 

kommende generasjoner skal bygges. 

Flere ressurspersoner i og utenfor Telemark er presentert for tankene rundt nye Mogen. De viser stor 

interesse og engasjement. 

Her følger et knippe vurderinger fra aktuelle samarbeidspartnere

FYLKESRÅDMASNNENS VURDERING:

 

Det står sentralt å vidareutvikle og styrke samarbeid i og med reiseliv i fylket. Telemark 

fylkeskommune ser reiselivet som eit område der det er rom for vekst i talet av sysselsette og vidare 

utvikling. Bruk av felles logo og ynskje om tettare samarbeid/ utvikling av nettverket i reiselivet står 

sentralt ved vurdering av søknaden. Fylkesrådmannen er positiv til tiltaket.  

Mogen Turisthytte betyr mykje for mange, og har gjort det i 125 år. Fylkesrådmann synar til at 

vandring er den ferieaktiviteten som aukar mest, og er mest etterspurd. Innovasjon Norge si 

Optimaundersøking syner at potensialet for vandrarferie er stort, og aller størst i Noreg. Heile 27% av 

dei norske turistane ynskjer å reise på vandrarferie i Noreg. Interessa for vandreferie i den 

utanlandske marknaden er og høy. I Tyskland er det 17% som ønskjer å reise på vandrarferie utanfor 

Tyskland. Mogen turisthytte er ein viktig overnattings og serveringsstad for vandrarar på 

Hardangervidda og viktig for ein heilskapleg vandreoppleving i Telemark. 

Evy Annie Evensen

Fylkesrådmann

VINJE KOMMUNE

Uttale til bygging av ny turisthytte på Mogen

Ein viser til  informasjon om planar for  Nye Mogen Turisthytte. 

Vinje kommune ser på det framlagde konseptet om Nye Mogen Turisthytte som Norges mest 

miljøvennleg hytte som nyskapande og eit spennande bidrag inn i det grøne skiftet. Realisering av 

desse planane  vil vera med å synleggjera korleis dette kan gjerast i praksis.  

Den nye hytta skal etter planen vera eit signalbygg og kombinasjonen med miljøfokus vil  forsterke 

konseptet. 
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05.07.2015 kom Rjukan-Notodden industriarv inn på Unesco si verdsarvliste og vasspegelen på 

Møsvatn inngår som ein del av verdsarven. Det vil vera i tråd med Næringsplan for Vinje kommune 

2017-2021 å utvikle spesielle reiselivsprodukt  på Møsstrond knytt til verdsarven. 

Vinje kommune er ein stor reiselivskommune og  Nye Mogen Turisthytte vil vera noko heilt nytt som 

vil skape interesse frå fleire hald og bli ein attraksjon som vil vera med å setje  Vinje kommune på 

kartet om konseptet og planane blir gjennomført slik dei er presenterte. Det same gjeld for reiselivet i

Telemark. 

Toril Nicolaisen    

rådgjevar    

VISIT TELEMARK

Vi i Visit Telemark er stolte over å ha et tett og godt samarbeid med DNT Telemark. Vi jobber mot 

samme mål om å tiltrekke oss flere reisende til Telemark, hele året. Vandring og sykling er to av våre 

viktigste satsningsområder og vi jobber for at Telemark skal være det prefererte fylket for disse 

aktivitetene. Planene til DNT Telemark om en ny og bærekraftig turisthytte vil være med å bidra til at 

vi lykkes. Mogen Turisthytte ligger i et område med mange aktiviteter både sommer og vinter, og er 

allerede med å bidrar til et rikt opplevelsestilbud i området Vinje og Tinn. Planene tilsier at den vil bli 

et fyrtårn som er med å sette Telemark på kartet.

Caroline Laurhammer

Reiselivsdirektør

ISOLA 

Først vil jeg på vegne av Isola få takke DNT for initiativet til dialog med Isola as og mulighetsvurdering 

om deltagelse i prosjektet Nye Mogen turisthytte.

Vi ble inspirert av deres presentasjon som ga oss klare signaler om å tenke fremtidsrettet ved valg av 

løsninger og produkter. Isola har alltid hatt som målsetting å tenke innovasjon. Denne målsettingen 

har vi kunnet oppfylle ved aktivt å delta i nasjonal og internasjonale forskningsprosjekter.

-    Vår visjon er, Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen 

for tørre, sunne og energieffektive bygg.

-    Vår misjon er, Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt. 

For å kunne være i stand til å levere på vår visjon og misjon har vi satset bevisst på å utvikle våre 

produkter og systemer innen fuktsikring og energieffektivisering. Dette mener vi også kan være vårt 

bidrag til å utvikle Nye Mogen til den mest energieffektive og fuktsikre turisthytten som noen gang er 

bygd i Norge og kanskje verden. Vi vil bruke vår kunnskap som vi blant annet har tilegnet fra 

Forskningsprosjektet Zero emisjons Buildings-ZEB ,hvor målet var å utvikle null-utslippshus. Her var vi 
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partner sammen med b.l.a Snøhetta. Vi tenker å bruke kunnskapen fra dette prosjektet og de 

produkter vi benyttet i flere av pilotprosjektene. Det var produkter for Grunn, gulv, vegg og tak.

Mogen ligger geografisk på et sted hvor naturkreftene virkelig får utløp. Dette er positivt for test og 

utvikling av produkter og systemer i et området med det mest attraktive laboratorium man kan tenke 

seg. Nye Mogen vil kunne gi oss tilbakemeldinger og svar på en rekke spørsmål da det gjelder 

robusthet og funksjon som vi ellers bare kunne gjort via simulering. 

Isola er et 100% familie eid selskap som i dag styres av 3. generasjon Thiis Evensen fra Porsgrunn. 

Porsgrunn ligger trygt i Telemark og en bedre anledning til å vise frem hva som kommer fra Telemark i

Telemark er det vel vanskelig å få muligheten til.

Vi ser fram til et unikt samarbeid!

Jørgen Young

Leder Innovasjon og Utvikling

Isola as

 

FJELLVÅKEN

Mogen Turisthytte og Fjellvåken AS har samarbeidet i mange år, da turistbåten Fjellvåken II over 

Møsvatn benyttes av mange som inngangsport til Mogen og Hardangervidda. Før sesongen 2017 ble 

samarbeidet ennå tettere, ved at vi forlenget driftssesongen og styrket den felles markedsføring - 

med det resultat at flere turister reiste med Fjellvåken II enn noen gang før.

Prosjektet Nye Mogen vil ha stor betydning for rekruttering av flere turister til Fjellvåken og 

Hardangervidda, både ved at Mogen får større kapasitet, og ikke minst at næringen har behov for ny 

innovasjon som kan skape nye turistmål for nasjonale og internasjonale turister. Fjellvåken ser frem til

at prosjektet kan realiseres, idet Nye Mogen som ny attraksjon, vil bidra til å trygge økonomisk den 

etablerte fergeforbindelsen over Møsvatn.

Alexander Hesselberg

Styreleder Fjellvåken AS 

HARDANGERVIDDASENTERET

Planene til "Nye Mogen" ser meget spennende ut og vi ser frem til at de blir realisert.

Jeg har stor tro på prosjektet. Mogen er allerede idag en meget populær DNT hytte ved 

inngangsporten til de meste uberørte

deler av hele Hardangervidda. Mogen har enormt rekreasjons potensiale for fjellvandrere, men også 

for turister som velger turer i nærområde.
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Samarbeidet som Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu har med Fjellvåken og Mogen 

turisthytte verdsetter vi høyt.

mvh

Per Lykke

Daglig leder/styreleder

Hardangerviddasenteret AS

Prosjektorganisering

prosjektet eies og ledes av DNT Telemark.

Mulighetsstudiet skal utføres av Snøhetta.

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere forprosjekt: 

Telemark fylkeskommune

Telemark Utviklingsfond?

Snøhetta

Isola

Ragn Sells

R8 

i hovedprosjektet vil vi trekke inn ytterligere samarbeidspartnere som allerede har vist interesse, og 

aktører vi er anbefalt å ta kontakt med lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktiviteter

Bygge ny Turisthytte

Målgrupper

alle innenfor segmentene vandring, friluftsliv og naturbasert reiseliv.

Resultat

Ny attraktiv Turisthytte for kommende generasjoner, som vil bidra til økt attraksjons kraft for Vinje 

kommune.

Effekter

Vi er sikre på at dette blir en forsterkning av Telemark og Vinjes satsning på naturbasert reiseliv. Vi vil 

sette et solid fotavtrykk i retning miljøbevisst hyttebygging, samtidig som bygget i seg selv skal 

etterlate et minst mulig fotavtrykk i naturen.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tidsavgrensning gjelder for forprosjektet

Planen er at vi ved hjelp midler fra Telemark utviklingsfond sammen med hjelp fra næringslivet og 

egne midler være i gang med mulighetsstudiet i løpet av våren 2018.  

Med mulighetsstudiet og et sterkt team av næringslivsaktører og kompetansemiljøer i ryggen, skal vi 

sørge for at vi i 2020/21 har 30 millioner tilgjengelig til å realisere Nye Mogen.

Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.Personalkost    0

02.Innkjøpte tjenester   610 000   610 000

03.Utstyr    0

04.Andre kostnader   130 000   130 000

Sum kostnad 740 000 740 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.TUF Finansiering    0

02.Annen offentlig 
finansiering   100 000   100 000

03.Privat finansiering   200 000   200 000

egne midler   210 000   210 000

Telemark Utviklingsfond   230 000   230 000

Sum finansiering 740 000 740 000
DNT Telemark nedlagt 150 - 200 000 i rene kroner siste tre år, i tillegg til et uttal dugnadstimer.  Dette og 
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Søknad – Telemark utviklingsfond

Søknadsnr. 2018-0008 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Telemark Utviklingsfond

Prosjektnavn

Marispelet ved Rjukanfossen søker økonomisk støtte til produsent 60 % stilling fra 

2018-21

Kort beskrivelse

Marispelet har siden 2005 men unntak av ett år, gjort produsentjobben på frivillig basis, ved 

Styreleder. Vi har lenge forstått at denne oppgaven er altfor omfattende til å gjøres på fritid, her må vi

opprette en fast arbeidsplass.  Vi kan ikke se at det er mulig å fortsette - og videreutvikle spelet hvis vi

ikke kan skaffe midler i en treårs periode til å lønne en produsent i ca 60% stilling. Deretter er målet å 

klare det på egenhånd, ved økte billettinntekter./økt salg.

Prosjektbeskrivelse

Kort historikk : Oppstart 2005

begynte som stiftelse,omgjort til AS i 2014. eierstyret / aksjonærer ved Styreleder har 

produsentansvar og er økonomisk ansvarlig. pr i dag.

Prosjektet vi søker midler til er å ansette en produsent i 50-60% stilling , i første rekke i en 3 års 

periode , med mål om å øke salget av billetter så mye som det er mulig å få til, slik at vi etter de 3 

årene skal kunne klare å lønne denne fullt ut selv.

Slik situasjonen til Marispelet er nå har vi ikke midler til dette, vi sliter med å klare å få maksimalt ut 

av billettsalg  fordi det kun blir på dugnad , fritid utenom fulle jobber. Vi, sammen med svært mange 

andre lokalt og regionalt , mener bestemt at Marispelet ved Rjukanfossen har et mye større 

potensiale enn det vi har fått utnyttet. i snitt har vi ca 2000 publikummere på 4 forestillinger, vi kan 

fint se for oss at dette antallet dobles, med tanke på vår beliggenhet, turisttilstrømning i Tinn og 

Verdensarvstatus. Marispelet er ikke å anse som  Rjukan sitt spel- vi mener bestemt dette kan være 

hele Telemark sitt spel/ hele regionen  fordi det er  det største spelet vi har i denne regionen. Vårt 

publikum kommer i hovedsak utenfra kommunen, noe som hele tiden har vært vårt mål. Nå er i vi 

igang med å skaffe oss lokale samarbeidspartnere/ styrket styre, noe vi anser som helt nødvendig for 

framtiden, vi må ha en mye sterkere organisasjon, og ikke avhengig av enkeltpersoner og den 

personens vilje til å stille som økonomisk ansvarlig / garantist.

Så : det vi søker midler til , er 350 000 pr år i årene 2018-2019 og 2020 et 3 års prosjekt - med lønnet 

produsent. " alt " annet har vi forsøkt... tror vi:-)

Egenandel her kan ikke bli annet enn alt det frivillige arbeidet vi fortsatt vil gjøre, for å få dette til å bli

så stort og sterkt som mulig, slik at ikke de økonomiske bekymringene hvert år overskygger alle 

muligheter for å utvikle det og sjekke ut alle de ting som kan gjøres bedre og styrke oss.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Marispelet ved 
Rjukanfossen AS
Org.nr:914989647

Atråvegen 529
3656 ATRÅ

97506721

Kontakt-
person 

Gro-Synnøve Brekka Atråvegen 529
3656  ATRÅ

97506721

Prosjekt-
leder

Gro-Synnøve Brekka Atråvegen529
3656  ATRÅ

97506721

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Telemark Fylke - hovedutvalg for Kultur støtter med kr 125 000

Tinn Kommune har inntil i år( nye støtteordning på trappene, redusering ) støttet i 2017  med 130 

000, ny søknad sendes nå innen 1 mars.

Norsk kulturråd v Teateralliansen har støttet med 100 000 sist år.  søknad ble sendt dit i januar, med 

frist 31 januar.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Marispelet ved Rjukanfossen 2018

Prosjektbeskrivelse :

Marispelet ved Rjukanfossen hadde urpremiere juli 2005.Det er vel å betrakte som et historisk spel, 

selv om manus har sin bakgrunn i et lokalt sagn, om dramatiske hendelser som skal ha funnet sted på 

plassen det spilles. 

Men både de fantastiske kostymene/ folkedraktene som er sydd , mest på dugnad,  og folkedansen, 

hardingfelespelet, folkesongen , samt at det spilles på den lokale Tinndialekten, vitner om hvordan 

folkene bodde her i indre Telemark ca 1850.

Spelet er basert på sagnet om Mari og spilles ved Maristigen, på kanten av juvet ut mot Rjukanfossen,

rett overfor Vemork Kraftstasjon. Historien er vårt lokale «Romeo og Julie «historie, om forbudt 

kjærlighet, sterke viljer og tvangsekteskap, styrt av sterke fedre og kirkens menn.

Til sommeren vil det kunne bli 12 gangen vi setter det opp. Helt siden oppstart har Marispelet ved 

Rjukafossen fått strålende kritikk og dette har gjort at vi ikke har gitt opp. Det er en enorm 

dugnadsinnsats som ligger bak, men vi gir oss ikke på kvalitet , derfor har vi store utgifter til 

profesjonelle aktører , både på og utenom scenen. Og de jobber og spiller sammen med våre dyktige 

lokale amatører, for eksempel: på scenen er det 5 proffe og ca 50  amatører. Fra 7-70 år.

Den store gleden ved å delta og lærdommen de får ved å jobbe sammen med profesjonelle har løftet 

mange av de lokale som har deltatt , og gjort dem klare for mere utfordrende roller- samt at flere 

faktisk har utdannet seg innen faget. Detter er vi veldig glad for- da vi ikke har hatt noe teatermiljø 

her i kommunen tidligere.
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Slik vi ser det så vil hele kommunen ha glede og nytte av dette, mange vil ah behov for 

teaterkunnskap framover når vi, som kommune, skal formidle vår verdensarvhistorie i årene 

framover.

I denne sammenhengen er Marispelet en viktig faktor, med alt det vi har bygget opp gjennom alle 

disse årene, slik sett kan vi være basen og pådriveren for videre utvikling og samarbeid med andre 

reiselivsaktører i Tinn og omegn.

Marispelet har bidratt til positiv omtale for Rjukan og Tinn og de som medvirker i spelet opplever det 

som positivt å ha fått til noe i Kommunen som de selv er med på å skape. Mange har også uttalt at 

det er spesielt inspirerende å jobbe sammen med profesjonelle aktører som vanligvis ikke holder til i 

kommunen.

Marispelet har ca 70 medvirkende utenom de proffe, og totalt 100-120 som er med på å få 

produksjonen opp og gjennomført. Vi hadde på det meste, i 2015, med 26 barn under 14 år !  hvert år

får de opplæring i drama, sang og dans ved å medvirke og gjennom3-4 helgesamlinger på vårparten, 

men vi ønsker å videreutvikle denne delen av vårt arbeide, og gi dem en større helhetlig  opplæring.

Workshop/helgesamlinger er for amatørene, men blir selvsagt ledet av regissør,koreograf og dansere,

noe som gjør at de får lengre prøvetid enn de profesjonelle , men dermed er de også mer forberedt 

når prøvetiden starter .

Videreutvikling:  Marispelet står altså overfor vår 12 sommer .

Økonomien har alltid vært vår største utfordring, det er et stort profesjonelt apparat som skal til. Det 

positive er at vi spiller inn via billetter ca 50% av inntektene våre.  Det som er beklagelig og en 

utfordring som kan få oss til å måtte gi opp, er at ulike offentlige tilskudd blir kraftig redusert, dette 

har ført til underskudd, og dermed har personer med stor idealisme  tatt et økonomisk ansvar de 

burde ha sluppet.  

Vi mener bestemt at vår del av landet, vår region , trenger et stort og ledende spel. Dette har 

Marispelet ved Rjukanfossen , midt i Telemark, potensiale til å bli, men da må vi ha støtte og hjelp slik

at flere enn oss ser dette som et mål.

Prosjektmål

Målet for dette prosjektet vi søker midler til nå, å ansette en produsent i 60% stilling i første omgang i 

en periode på 3 år, er å få profesjonell og gjennomgående styring innen markedsføring, og økonomi. 

Jobbe med å inngå gode og rette kontrakter med  profesjonelle. Skaffe gode samarbeidspartnere 

lokalt og sponsorer som begge parter  kan ha gjensidig nytte av. Jobbe med salg til Reiselivsbedrifter/ 

bussreiser/ overnattingssteder 

Lage budsjett, i samarbeid med styret  og ha budsjettkontroll og rapportere til eierstyret.

Med Marispelet som jobb kan en produsent møte opp og være tilstede der det er viktig å være, 

gjennom året, Reiselivsmesser og annet som vi har blitt invitert til, men som ikke lar seg kombinere 

med annen fulltidsjobb.

Vi har som konkret mål å øke publikums-antallet til  minst 3000- 4000 innen 2020 
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det vil gi oss 50% økte billettinntekter .   Vi har ikke noen grense i antall forestillinger, så dette målet 

kan vi si er i første omgang. Med tanke på vår beliggenhet, vårt spillested, den  topp kvaliteten vi har 

lagt oss på så er ikke et større publikum umulig å nå.

 Hvis vi skal se til Røros, et annet Verdensarvsted og Musikkteateret Elden- så har de nå kommet over 

12000 publikummere, riktignok ved å spille en uke, hver dag.   de har riktignok ansatt både produsent

og daglig leder, så pr i dag har vi noe å strekke oss etter.

I vår Kommune totalt  er det utrolig mange turister innom på sommerstid- vi ønsker flere av dem til 

oss.

Forankring

Marispelet er forankret både lokalt og på fylkesplan, via deres støtte. 

Tinn kommune, ved politikere og administrasjon, og stedets store  reiselivsbedrifter har uttalt nylig at 

de synes Marispelet er så viktig at det bør gjøres det som kan for at det skal fortsette.

Blant befolkningen er støtten god, men de ser, som vi at den økonomiske situasjonen er for dårlig hvis

en skal kunne fortsette, uten å sette inn et støt for å jobbe det fram og opp dit det har potensiale til.

Vi har en lokal kulturhistorie i Tinn som vi er svært stolte av , ikke bare industrihistorie, men 

folkemusikk, folkedans, rosemaling, språk og folkedrakter.

Marispelet er den organisasjon i Tinn som har brukt alt dette i et storslått teater , slik at dett kan vises

fram, men også være en arena hvor de som jobber innen feltene får brukt seg og utviklet seg videre 

sammen med oss.

Sist høst, 2017, ble det dannet en venneforening av Marispelets frivillige ! Vi er svært  takknemlige for

at de har opprettet denne støtteforeningen, og samarbeidet er allerede godt igang, det første de har 

gjort er å skaffe et bedre egnet lokale, dvs et nyere, varmere og med flere toaletter, store rom for 

øving innendørs ved regn, samt et stor uteområdet vi kan benytte til både bespisning, avslapping og 

parkering for bussen som transporterer aktørene .

Dette lokalet vil venneforeningen drifte, Men de og alle i Marispelet vil være brukere til alt vi trenger 

det til. Denne flotte gesten , viser oss at forankringen i lokalsamfunnet var større enn vi hadde  turt å 

håpe på - blant Rjukans innbyggere.

En viktig grunn for at de gjorde dette er at det nåværende lokalet er så stort og vinterkaldt at vi ikke 

har råd til å bruke nok strøm for å få det varmt nok, dette har forhindret de frivillige syerskene i å 

jobbe med kostymene der, før varmen kommer om våren.

Prosjektorganisering

Dette prosjektet er såpass klart og forsåvidt konkret at organiseringen ikke blir noen stor utfordring 

når det gjelder organisering. 

Styret - forhåpentligvis et utvidet styre innen utg av 2018, vil være de som vil være oppdragsgivere, 

og det vil bli en tett kontakt mellom produsent og styre.

vi ønsker i hovedsak en produsent som er bosatt ikke altfor langt unna Tinn, men ser gjerne at 

vedkommende kommer fra nabokommunene.  men - dette kan diskuteres med rett person.
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Produsenten skal ha ansvar for at produksjonens økonomiske rammer overholdes

Produsenten har ansvar for, sammen med styret, å lage et budsjett og være budsjettansvarlig, samt 

informere styret underveis.

•    ha ansvar for å søke om økonomisk støtte både fra offentlige instanser og andre 

bidragsytere/sponsorer.Dette gjøres i samarbeid med styret.

•    ha ansvar for å følge opp økonomiske bidragsytere med nødvendig informasjon og inngå skriftlige 

avtaler med sponsorer om hva sponsoravtalen innebærer for prosjektet.

•    ha ansvar for å innkalle til møte dersom prosjektet får økonomiske problemer og ikke er i stand til 

å oppfylle sine forpliktelser.

•    sørge for at prosjektets regnskap blir ført og revidert i henhold til regnskapslovens bestemmelser.  

VÅRT regnskapsfirma er TET , revisor : Tinn Revisorteam

•    Skaffe losji til alle profesjonelle 

•    Transport der det er nødvendig, til / fra spelplass, samt for publikum 

•    Inngå,skrive under på  og følge opp alle avtaler med de profesjonelle

•    Skaffe alle nødvendige tillatelser,( trafikk, Lensmann , Rjukanfossen) samt utarbeide og levere 

oppdatert Risikoanalyse til kommunen.

•    All media kontakt

•    Samarbeid med de nødvendige for å få solgt billetter, Visit Rjukan og Billettservice/Ticketmaster

•    Være i tett dialog med Produksjonsleder under spelet.

+  skaffe hjelp som  designer plakat , tar bilder, lager annonse, utarbeider program, sørge for at dette 

blir distribuert  rundt om i de nærmeste kommunene..  … osv  dvs all markedsføring.

Dette er hvordan Marispelet er organisert pr i dag. Samt oppgavefordeling, men antar noe kan være 

glemt… det er svært mange oppgaver som må gjøres.

Eierstruktur      : Marispelet ved Rjukanfossen AS      aksjonærer er eierstyret.

Styre  : pr i dag eierstyret : Leder Gro Synnøve Brekka, styremedlemmer : Hanne 

Samuelsen og Tor Nicolaysen , vara : Leif Sørensen

 

 I tillegg til produsent er disse med : 

 Produksjonsleder: sist sommer : Sveinung Ulla.  I et spel vil en operativ ledelse under siste uker og 

gjennom spelet  være produksjonslederen, mens formell juridisk leder vil være styreleder.
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Produksjonslederen har ansvaret for å utarbeide en produksjonsplan som blir fortløpende revidert , 

samt å ha all kontakt med underavdelingene, denne oppgaven har vi hatt bemannet kun  på 

sommerstid.  ( ca 4 uker)

Regissør : Ida Høy 

Dramatiker :  Thomas Bye og Ida Høy 

Komponist : Unni Boksasp Berge og Vidar Ytre - Arne

Koreograf : Andre Danielsen 0g Ida Høy

Scenograf : Helge Lohne ( vi har nå overtatt alle rettigheter)

Kostymedesigner : Tommy Olsson  ( sist sommer klarte vi oss med lokal leder som er lært opp av 

Tommy Olsson )

Lysdesigner : Terje Gundersen +   lokal hjelper 

Lyddesigner : Sigbjørn Rell     _ Begge disse + 1-2 til har hatt hele ansvaret for lyd / lyd, de er til daglig 

ansatt hos Teater Ibsen.

Inspisient: En inspisient overskuer det totale bildet av en teaterproduksjon, og ser både de store og 

de små sammenhengene - fra dag til dag, og over en hel produksjons- og spilleperiode. Det er denne 

som har kontakten med alle aktører, sender ut beskjeder om oppmøtetid, og sørger for at alle er på 

plass der de skal være ute i skogen … denne har med seg 2 stk frivillige som har spesielt  ansvar for 

barna som er med.  Passe på at de har varme klær, nok mat, befinner seg der de skal, sikkerhet, 

kontakt med foreldre, hjelpe med transport, osv..i samarbeid med den proffe Inspisienten

Arrangør

Sanginstruktør  : Unni Boksasp Berge 

Språkkonsulent  : Tinndøldialekt ; Joar Lurås, Ruth Nielsen og Tor Dale Svendsen ++

Skuespillere : pr i dag : Stig Henrik Hoff, Ingebjørg Buen , Kai Remlov, Kasper Skovli Botnen, Sten 

Bjørge Skaslien Hansen 

Pluss lokale i flere roller.

Sangere :  sommeren 2017 :Unni Boksasp Berge : sang/ rolle  + alle lokale aktører som får opplæring 

av henne.

Sommeren 2018 kan ikke Unni pga turne, så vi har tak i Ingebjørg Lognvik  Reinholdt 

Dansere : 3 hallingdansere / fossegrimer, samt dansere som sanser tinndølspringar / gangar  : vi har 

hatt  1-2 proffe pluss to lokale 

Orkesterleder ; Vidar Ytre -Arne
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Musikere : Helge Ellingsen bass, Oddbjørn AASe, Truls Hannemyr, samt på hardingfele: Lars Ingar 

Meyer -Fjeld

Statister   det varierer noe, men mellom 30-50 er det vanligste

Vi har mange barn/ unge med 

Scenografigruppe : Vidar Jensen , Hermann Berg ++ nødvendige hjelpere , klargjøre selve 

sceneområdet, sjekke i forhold til sikkerhet, få på plass avfalls og toalettkontainere, brannsikkerhet, 

skilting 0sv 

Rekvisittgruppe : Gry Jacobsen + hjelper  ; skaffe tilveie og ta ansvar for alle de nødvendige 

rekvisittene, i forkant og under spelet , samt etterpå

Maskegruppe:  proff  Ingunn Mosand + 6-7 lokale hjelpere  kursing og gjennomføring 

Markedsgruppe . produsent /styreleder + eventuelle hjelpere som dukker opp

Servicegruppe : Vidar og Hermann fikser det meste av praktiske utfordringer som dukker opp eller er 

planlagt.

Vaktholdsgruppe : 

En person har ansvar for å skaffe Nattevakter i ca 14 netter 

Dagvakter  like lenge, når det ikke er prøver på plassen  ( Ø Klonteig hadde dette ansvaret i mange år )

dette er en av de mer  utfordrende oppgavene, men helt nødvendig.

Trafikkvakter under gjennomføring av spelet ; ansv  Monica Jansen   

 Leder for biltrafikk/ skilting  ( Pippen ) som har gjennomgått Stopp kurs – pluss ca 7-8 hjelpere 

Røde Kors må være tilstede under Alle forestillinger , ca  4-6 mann de er også behjelpelige med å få 

ned og opp rullestoler og andre med behov for hjelp

Renholdsgruppe  + Trivselsgruppe

: En gruppe på 4-6 personer sørger for dette, 

Nytt i år er en opprettet : Marispelets venneforening, ved Gunn C Langeland, de tar nå på seg 

ansvaret for mye av det som skjer under spelet, innen renhold, trivsel, mm

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere for Marispelet  2017 var  ( de fleste gjennom mange år, men alle søknader er 

ikke sendt ennå for 2018.)

 Norsk Hydro / Slipp av Rjukanfossen  + økonomisk støtte, 

DNT , de skal ha en del av sin 150 års feiring på Krokan  under Marispelet 

 Tinn kommune, Økonomisk støtte  + lån av flyttbare toalett  
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Telemark fylkeskommune,

Tinn Sparebank

Håkanes Maskin AS ,

Brødrene Alseth As   , 

Teateralliansen 

Tinn Energi : fri strøm på spelplassen 

Tinn Billag: gratis buss til  felles frakt av aktører spilldagene

 Rjukan Fjellstue : fri overnatting for 2 skuespillere 

Funnemark Notodden : lån av 4 biler i 12-14 dager 

annet samarbeid:

 støtte / hjelp fra Teater Ibsen  på det kunstneriske plan og lån av noe lydutstyr 

Tinndølan  - dyktige lokale forlkemusikere / dansere / sangere 

Gaustablikk høyfjellshotell -  salg av Marispelpakker 

VisitRjukan - markedsføring og billettsalg 

Flere av de lokale forretningene gir varer som vi kan servere for de frivillige 

pluss, det har vært  flere...  det dukker stadig opp noen og andre forsvinner.

Aktiviteter

Målet for den produsenten vi ønsker å ansette er at vedkommende skal være ansvarlig for å 

planlegge,forberede og gjennomføre , samt avslutte årets oppsetting.

FRAMDRIFTSPLAN for Marispelet 2018   et eksempel på oppgaver for en produsent gjennom året.

des 2017-  : Start billettsalg 

Des 2017 – mars 2018: 

Søknadsskriving om midler til spelet.

 Her jobbes det også opp mot sponsorer og samarbeidspartnere.

Budsjettarbeid med nødvendige  justeringer hele veien 

Januar: casting klar . Arbeidet med å skaffe losjiplasser til aktørene starter .

Jan – februar : vi flytter ut av våre nåværende lokaler og inn  i et nytt, som vi kan disponere . Kontakte 

de ulike medier så snart produsenten mener den har noen opplysninger å komme med. 

1 mars: systua er i gang.    Kostymeprøver kan begynne.
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Søknader sendes om ulike tillatelser, slik som ; Lensmann, Trafikk, Risikoanalyser,  strøm på 

sceneområdet, forsikringer, og slipp av Rjukanfossen.

Helgesamlinger / Work shop i mars – april og beg av juni.

Alle nødvendige kontrakter /avtaler er klare innen 15 mars.

April : årets plakat er klar innen 1 mai

Mai : markedsføringen skrus opp. Arbeidet med utbedringen av scenografien settes i gang så snart 

snøen er borte. Oppstart Produksjonsmøter 

Juni : plakatene er klare til å henges opp ca 15 mai

Program ferdigstilles innen slutten av juni – går til trykking og er klare 14 juli.

Scenearbeiderne finpusser sceneområdet framover mot premieren , pluss sikkerhetsarbeid i området

rundt.

JULI : 

Stort fokus på markedsføring , benytte alle anledning for gratis reklame, få mest mulig ut av 

muligheter som kan dukke opp

Omsorg og ansvar for aktører og frivillige, ettersom de kommer og skal begynne med prøvene , 

Tett samarbeid med Produksjonsleder og ledere av de ulike gruppene.

Opprigg av lyd / lys – 

Toaletter, skiftetelt, +++ før alle ankommer den 14 juli 

Strøm på plassen må være klart

 Oppstart prøver 13 juli. 

Premiere 25 juli – siste forestilling 28 juli 

Nedrigg og rydding 

August / desember 

Fullføre Regnskap og sørge for nødvendig  evaluering med alle de kunstnerisk ansvarlige, samt de 

frivillige.

Sende inn rapporter der det kreves

Begynne arbeidet med søknader, noen steder er det frist i desember.

Gjøre klart til oppstart billettsalg i desember- for neste sommer.

Planlegge videre for de  neste årene -  sammen med styret .
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+ hele tiden : ta opp det som kommer, benytte alle anledninger som byr seg for å markedsføre og 

fronte Marispelet .  Men før har vi kun hatt det det arbeidende styret / styre til å stå for dette. – vi har

gjort vårt beste, men det har ikke vært godt nok.

 I tillegg, møter med styret og samarbeidspartnere, sponsorer og offentlige støttespillere.

og ikke minst, være oppmerksom på  og bruke alle muligheter som dukker opp til å selge Marispelet.

Målgrupper

Marispelet har minst to store mål : Først og fremst :Det å ha et ambisiøst mål  når det gjelder antall 

publikummere  er helt nødvendig for at dette skal kunne lønne seg  i årene framover, slik at det blir 

forutsigbart og sikkert.

 Vi ser fra disse årene at hovedvekten av publikum, ca 80% er tilreisende . Fra kommunene rundt, 

hele Telemark, Vestfold , Buskerud ; Oslodistriktet 

 Det spilles såpass seint om kvelden , 20.30- så de aller minste barna er det ikke mange av, men dette 

er et teater som passer for alle aldersgrupper,  og på scena er det barn ned til 6 år med.    Tematikken 

i Marispelet gjelder for mennesker fra alle samfunnslag, steder, og også land.   Vi ligger  bra plassert 

nært til store befolkningstette området. Innen 2.5 times kjøring  kan svært mange mennesker nå oss. 

Vi ønsker oss flere av disse.

 Umulig kjærlighet, sterk far og prest- forsøk på tvangsgifte.   Dette er noe alle kan forstå - og faktisk 

mer aktuelt nå enn for endel år siden .

 

Vi har forsøkt oversetting til engelsk - det var vellykket, tekst på skjermer i et begrenset sitteområde . 

Vi vil gjøre dette på nytt så snart vi ser om vi kan klare å selge Marispelet til

turister som kommer fra utlandet. Som sagt, vi har gjennomført prøveprosjekt- det fungerte bra - og 

en ansatt produsent vil kunne ha tid til å gjøre den salgs-jobben som i første rekke må til.

 Vi har nok et  mål - det er å rekruttere og  gi teateropplæring  til en mengde lokale aktører, barn, 

unge , voksne og eldre.

vi har som mål å gi opplæring til unge som er interessert i andre felt innen teater, teknisk, 

scenearbeidere, eller  med andre oppgaver.

 eks : Første årene hadde vi ei lokal ung jente som var med som inspisient assistent - hun utdannet 

seg innen faget og har jobbet mange år ved Brageteateret i Drammen.

Vi hadde en lokal veldig ung jente i rollen som Mari som barn -  vedkommende utdannet seg til 

skuespiller  på en skole i Hollywood .

 En lokal  gutt som hadde en rolle de første årene gikk videre på Drama skole... han er tilbake igjen  på

scenen ...osv
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 Dette er bare eksempler på noe vi har hatt som mål - rett og slett å vise at deltakelse i Marispelet gir 

viktig læring og erfaring til deltakere - noe som kommer kommunen til nytte - menneskelig kapital.  

alle de frivillige på og utenom scenen er delaktige i sin egen rolle- de har fått komme med innspill og 

ønsker som regissøren har tatt vel i mot.

Resultat

Innsatsen settes inn ved hjelp av lønnet produsent .

aktivitetene er godt beskrevet i andre deler av søknaden , men hovedaktiviteten er selvsagt å 

gjennomføre Marispelet ved Rjukanfossen med så stor suksess at det blir 

 økonomisk overskudd.

Målet er å  selge Marispelet  også til nye grupper / hotellpakker/ busselskap slik at vi kan nå målet 

innen 2020 - med 4000 publikummere.

Effekter

Slik vi ser det så vil det ikke være vanskelig å måle effekten av dette prosjektet vi søker midler til. 

Målet er å selge minst 3000 billetter i 2018 - deretter øke opp til 4000  i løpet av 2021.  Dette vil 

kunne nås ved å satse stort på salg til bussturister / busselskap.  Vi bør ha mest mulig forhåndssalg - 

det gir større trygghet. 

Økt salg av billetter+ god budsjettstyring og inngåelse av gode avtaler , gjort av en produsent i 60% 

stilling vi ha den forventede effekten at Marispelet går i pluss og kan klare seg mer selv.

Vi vil se effekten på salg av Marispelpakker til hotellene i området / nærområdet, dette har vi prøvd, 

men det trengs tid til å følge opp og utvide dette til alle de nærliggende hotellene, slik det gjøres på 

Gålå og Røros.  Når / hvis  mange flere reiselivsbedrifter blir med å selger Marispelet  så bør ikke våre 

mål være uoppnåelige.  Og hovedmålet kan nåes- hvis vi selger så mange billetter som vi har som mål 

så har vi økonomi til å lønne en produsent .   Da er effekten godt synlig for alle !

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Jobben som produsent går gjennom hele året, med endel hektiske perioden, se egen Framdriftsplan 

som ligger under annen fane i søknaden.

Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.Personalkost   350 000   350 000   350 000  1 050 000

02.Innkjøpte tjenester    0

03.Utstyr    0

04.Andre kostnader    0

Sum kostnad 350 000 350 000 350 000 1 050 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

01.TUF Finansiering   350 000   350 000   350 000  1 050 000
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02.Annen offentlig 
finansiering    0

03.Privat finansiering    0

Sum finansiering 350 000 350 000 350 000 1 050 000
Vi søker TUF kun om midler til å lønne en produsent i 50 - 60 % stilling, derfor  kan vi ikke sette inn noen sum 

på punkt 02 og 03. 

Det vi i styret vil bidra med blir som tidligere - dugnad / frivillig arbeidstimer - så mye som det måtte bli behov

for.

 Som vedlegg legger jeg ved ArbeidsBudsjett for Marispelet 2018, dette viser andre utgifter / inntekter .

Geografi

826-Tinn

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Produksjonsbudsjett   Marispelet 2018.xls   44 544 15.02.2018
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