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1. PARTER I FORETAKET 

Telemark Utviklingsfond (TUF) er oppretta av de 8 kommunane Fyresdal, 
Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje samt Telemark 
Fylkeskommune. 

 
Drift og organisering av TUF er basert på avtale om disponering av 
konsesjonskraft signert den 9. desember 2009 og gjeldende fra 01.januar 2011. 
Samt egne vedtekter godkjent av alle parter. 

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

2. ORGANISASJON 

Styret er på fem medlemmer og følger valgperioden for kommunene og 
fylkeskommunen. Det skal velges personlige varamedlemmer. Fire av 
medlemmene skal velges av fylkestinget og en velges fra de åtte avtale 
kommunene.   

2.1. Styret for 2020 har hatt følgende medlemmer: 

Terje Riis- Johansen  leder   Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
Gunn Marit Helgesen  medlem  Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
Thorleif Vikre   medlem  Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
Irene Bordier Haukedal  medlem  Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
Jarand Felland   medlem  Tokke Kommune 
 
Vara medlemmer:  
For Terje Riis- Johansen Sven Tore Løkslid Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
For Gunn Marit Helgesen Veslemøy Wåle  Vestfold og Telemark Fylkeskommune  
For Thorleif Vikre  Kathrine Evensen  Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
For Irene Bordier Haukedal Truls Vasvik  Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
For Jarand Felland  Bengt Halvard Odden Hjartdal Kommune 
 

2.2. Daglig leder/sekretær: 

Audun Mogen. 

2.3. Revisor: 

Vestfold og Telemark revisjon IKS. 

2.4. Regnskapsfører 

Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Økonomiseksjon. 
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3. STYRETS ARBEID 

Styret har i 2020 behandla 51 saker i 7 forskjellige styremøter.  

Styret har behandla 23 nye søknader om tilskudd og lån med totalt 
søknadsbeløp på kr 30 433 250,- av disse er det gitt tilsagn til 17 søknader med 
total beløp kr 19 531 029,-.  

I tillegg kommer tilsagn til mindre tiltak der daglig leder har fullmakt, det er gitt  
kr 350 000,- til disse tiltaka fordelt på 7 mindre tiltak. 

 
Det er i løpet av 2020 innsendt totalt 37 søknader i søknadsportalen 
regionalforvaltning med en samla søknadssum på kr 41 958 250,- Av disse 
søknadene er 23 framlagt for styrebehandling og 12 søknader er etter 
behandling i administrasjonen trukket eller utsatt da de ikke tilfredsstiller 
Telemark Utviklingsfond sine kriterier for støtte. 

Sakene som er styrebehandlet er nærmere forklart under. 
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4. SØKNADER STYREBEHANDLA I 2020 

4.1. Søknader og vedtak i 2020 

Oversikt over søknader styrebehandla i 2020. Totalt tilskudd, lån og egenkapital 
for 2020 er kr.19 531 029,-  

 

 

 

Det er gitt nærmere informasjon om vedtakene i egne punkt under. Tre av 
prosjektene som fikk tilskudd i 2020 er avsluttet innenfor året 2020 og det gis en 
kort rapport. 

4.1.1. Paraveka, NUAS 

Styret vedtok å ikke innvilge søknaden. 

4.1.2. Draghaug 

Styret vedtok å gi 400 000 kr i tilskudd til prosjektet. Tiltaket innebærer en 
utbedring av havnen Møsstrond. 

Dato Søknader til TUF styremøter 2020     Søker Sak nr. Søknad Vedtak Reduksjon Kommune

Tilskudd Lån EK Tilskudd Lån EK

04.mar Paraveka, NUAS 3/2020 500 000 500 000 0 0 500 000 Notodden

Draghaug 4/2020 400 000 400 000 400 000 Vinje/ Møsstrond

Grenland Sand og Grus 5/2020 340 000 340 000 0 0 340 000 Skien

Kinera 6/2020 370 000 370 000 370 000 370 000 Porsgrunn

Marispelet 7/2020 200 000 200 000 200 000 200 000 Tinn

NLR Østafjells 8/2020 200 000 200 000 0 0 200 000 Østafjells

UV Cleantech 10/2020 3 000 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 Porsgrunn

Crystallize 11/2020 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Skien

EDGE Performance 12/2020 760 000 760 000 760 000 760 000 Notodden

26.mai Haugen treindustri AS 19/2020 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Tinn

NUAS - offentlig og privat samarbeid fond 20/2020 700 000 700 000 0 0 700 000 Notodden

Vest-Telemark Næringsforum 21/2020 450 000 450 000 450 000 450 000 Fyresdal/ Vest-  Telemark

Cycled 22/2020 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000 500 000 2 000 000 Skien

Str8line AS 23/2020 1 790 250 1 790 250 800 000 800 000 990 250 Kviteseid

MEVO 26/2020 450 000 450 000 200 000 200 000 250 000 Porsgrunn

Crusher Norge AS 24/2020 1 500 000 1 500 000 800 000 800 000 700 000 Hjartdal

Visit Telemark - Hjerte for Telemark 25/2020 880 000 880 000 880 000 880 000 Telemark

Notodden kommune, Telemark ring 27/2020 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 Notodden

17.sep Learning At Work 37/2020 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Tokke

Itum Notodden 38/2020 373 000 373 000 373 000 373 000 Notodden

Munin Live 39/2020 720 000 720 000 504 000 504 000 216 000 Notodden

Vestfold og Telemark fylkeskommune 40/2020 9 000 000 9 000 000 8 000 000 8 000 000 1 000 000 Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sustaintech 41/2020 300 000 300 000 294 029 294 029 5 971 Porsgrunn

SUM 30 433 250 19 531 029 10 902 221
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4.1.3. Grenland Sand og Grus AS 

Styret vedtok å ikke innvilge søknaden. 

4.1.4. Kinera AS 

Styret vedtok å bevilge 370 000 NOK i tilskudd til Kinera AS. Det overordnede 
målet med prosjektet er å gjøre forberedende aktiviteter for å styrke Kineras 
finansielle og operasjonelle gjennomføringsevne samt forberede lansering av 
markedsnær produksjonskapasitet i Norge og internasjonale markeder. 

4.1.5. Marispelet 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 200 000 kr. i tilskudd til Marispelet v/ 
Rjukanfossen AS. Tilskuddet var til utvikling av en forutsigbar 
samarbeidsmodell mellom næringsliv og festivalen og utvikling av arenaen med 
200 nye plasser for å øke antall besøkende til Marispelet.  

4.1.6. NLR Østafjells 

Styret vedtar å ikke innvilge søknaden. 

4.1.7. UV Cleantech 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 2 MNOK i lån og 1 MNOK i tilskudd til UV 
Cleantech. Bevilgningen skal gå til et pilotprosjekt for å utvikle en totalløsning 
for miljøvennlig rensing og vedlikehold av skipsskrog. Løsningen kombinerer 
skrogvask, propellpolering, oppsamling og rensing av ballastvann gjennom en 
mobil havgående rensestasjon (MHR). 

4.1.8. Crystallize AS 

Det ble vedtatt å gi 1MNOK i lån til Crystallize AS. Lånet ble gitt til Crystallize i 
en viktig vekstfase der de satser på å bli en ledende global digital plattform 
leverandør for e-handel. Lånet gikk til å utvikle den digitale plattformen, styrke 
teamet, bygge lead og globalt partnerapparat og lukke globale avtaler. 

4.1.9. EDGE Performance 

Det ble bevilget 760.000 NOK til EDGE Performance som leverer egenutviklede 
komponenter/motorer til småfly over hele verden, en prototype som øker drifts 
sikkerhet og reduserer utslipp. Tilsagnet skal gå til å etablere seg og utvide 
driften på Notodden for å satse videre internasjonalt.  
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4.1.10. Haugen treindustri AS 

Styret bevilget et tilskudd på 500.000 NOK til Haugen treindustri for investering i 
ny fresemaskin. Målet er å bli leveringsdyktige innen produksjon av høyttalere 
og kunne konkurrere med internasjonale tilbydere.  

Som Haugen treindustri selv påpeker; tilsagnet var en utløsende faktor for å 
kunne produsere nye produkter og bidro dermed til å lande en ny stor 3-4 årig 
kontrakt. Investeringen har gitt store ringvirkninger hva gjelder salg og 
etterspørsel også internasjonalt. 

4.1.11. NUAS – Offentlig og privat samarbeid fond  

Styret vedtok å ikke innvilge søknaden. 

4.1.12. Vest-Telemark Næringsforum 

Det ble vedtatt å gi 450.000 NOK i tilskudd til Vest-Telemark Næringsforum for 
produktutvikling og etablering av bedriftsnettverk ifm prosjektet «Kom til Vest-
Telemark i 2020». Prosjektet er et initiativ fra reiselivsaktørene i regionen som 
ønsker å utvikle et samlet reiselivstilbud innen overnatting, aktiviteter, kultur og 
lokalmat. Prosjektet var et tett samarbeid med Visit Telemark og blant annet 
deres kampanje «Med hjerte for Telemark» sommeren 2020. Midlene går 
hovedsakelig til tilrettelegging for markedsføring og var en særskilt tildeling med 
tanke på bransjens situasjon i Telemark ifm Covid-19. 

4.1.13. Cycled Technologies AS 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 500.000 NOK i lån og 500.000 NOK i 
tilskudd til Cycled. Bevilgningen skal gå til utvikling en ny systemløsning for 
innsamling, sortering og sporing av avfall.  

Tilbakemeldingen fra Cycled Technologies AS angående tilsagnet og lån var 
følgende: 

Finansieringen fra TUF bidro til å få den øvrige finansieringen på plass. Dette 
har gjort oss i stand til å gjennomføre prototyputvikling og klargjøre de smarte 
innsamling stasjonene med tilhørende mobile applikasjoner for uttesting hos 
industrielle partnere og kunder. Covid-19 situasjonen har skapt forsinkelser, 
men vi er nå i den avsluttende fasen av prosjektet, og vil være i stand til å 
oppskalere til kommersiell drift i løpet av Q2 2021. 

Utviklingen har vært finansiert av TUF, Innovasjon Norge og selskapets 
aksjonærer. Effekten av prosjektet er at vi har oppnådd å utvikle en funksjonell 
løsning for incentivbasert innsamling av gjenvinnbare materialer. Vår løsning er 
allerede funksjonell på flere materialstrømmer som plast, glass og metall. Og Vi 
jobber nå med å utvide vår løsning til også innsamling av papp emballasje og 
papir. 
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Vår løsning vil bidra til å vesentlig øke gjenvinning av resirkulerbare materialer 
som i dag enten deponeres eller brukes som råstoff i forbrenningsanlegg. I 
tillegg skapes det arbeidsplasser i Telemark. Selskapet har nå et team på 5 
medarbeidere som jobber ut fra selskapets lokaler i Skien, og vi forventer 
ytterligere vekst i årene fremover. 

4.1.14. Str8line AS 

Det ble gitt 800.000 NOK i lån til Str8line AS. Lånet gikk til å utvikle en før-
kommersiell betaversjon av et skybasert system for samhandling, 
endringshåndtering og beslutninger. Systemet rettes mot bygg og 
anleggsbransjen. Str8line AS planlegger å ha ferdigstilt et system som er klart 
for kommersielt salg sommeren 2021.  

4.1.15. MEVO 

Det ble gitt et tilskudd på 200.000 NOK til MEVO. Tilskuddet gikk til å 
videreutvikle MEVO programvaren for nye kundegrupper. Mevo har utviklet en 
Saas-løsning (programvare som en tjeneste) som i dag brukes av merkevarer 
for opplæring og motivasjon av butikkansatte, samt av interne og eksterne 
selgere. Hovedelementene i systemet er registrering av egne salg og opplæring 
av brukerne. 

4.1.16. Crusher Norge AS 

Styret vedtok å bevilge 800.000NOK i tilsagn til Crusher Norge AS som 
spesialiserer seg på miljøvennlig rehabilitering av veier og som skal etablere 
seg ved med hovedkontor og verksted i Hjartdal.  

Crusher Norge AS har gitt følgende tilbakemelding: 

Prosjektet ble finansiert med en kombinasjon av egne midler, støtte fra TUF og 
lån fra Innovasjon Norge. Uten støtte fra TUF ville det ikke vært mulig å 
gjennomføre avgjørende deler av prosjektet. Aktiviteten har vært god i 2020, 
men den internasjonale delen er noe forsinket. Vi har gjennomført bred 
opplæring. Crusher Norge AS nådde omsetningsmålet på 15 mill i 2020 og har 
gått med et solid overskudd. 

Internasjonalt er vi i gang og har skaffet oss kontakter og samarbeidspartnere i 
Sverige, Romania og Baltikum. Det er også laget markedsvideoer tekstet på 
litauisk, engelsk og russisk. Vi har fått konkrete testoppdrag i Litauen i 
samarbeid med kommuner der, hvor veimyndighetene skal delta med 
rapportering og jevnlig oppfølging av kvalitet på veiene. Oppdragene vil 
gjennomføres høsten 2021 om Covid-19 situasjonen gjør det mulig. Vi har stor 
tro på at den internasjonale satsningen vil gi selskapet store oppdrag i 
framtiden. 
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4.1.17. Visit Telemark - Med hjerte for Telemark 

Styret vedtok å bevilge 880.000 NOK i et ekstraordinært tilskudd til Visit 
Telemark ifm kampanjen sommeren 2020 og Covid-19. Prosjektet var en del av 
den reviderte kommunikasjonsplanen og var ment å kick-starte kortsiktig 
brannslukking og dyrke langsiktig forankring med fundament i eksisterende 
strategiplan for Visit Telemark 2019-2021 og «Regional plan for reiseliv og 
opplevelser av Telemark 2011.» VT inngikk et samarbeid med Scandinavian 
Outdoor om produksjon av filmer og bilder innen kultur, aktiviteter, mat og natur 
i Telemark. Innholdsvideoer fra 30 steder/punkt i Telemark ble produsert og 
distribuert i hovedsakelig digitale medier samt noe produksjon av ekstra 
materiell (blant annet T-skjorter for ansatte og reiselivsbedrifter). 

4.1.18. Notodden kommune, Telemark ring 

Styret vedtok å ikke innvilge søknaden. 

4.1.19. Learning at work 

Søknaden ble trukket av søkeren.  

4.1.20. Itum Notodden AS 

Det ble bevilget et tilskudd på 373.000 NOK til Itum for utvikling av en digital 
skadekontroll løsning for transportbransjen. En slik digital løsning er etterspurt i 
markedet. Den digitale løsningen består av en programvare som lastes ned på 
nettbrett eller mobiltelefon. Der kan bruker registrere skadene og videresende til 
saksbehandler. 

4.1.21. Munin Live 

Det ble bevilget 504.000 NOK til Munin Live AS for utvikling av en nettbasert 
abonnementstjeneste for strømming av livekonserter. Selskapet skal lokaliseres 
på Notodden med et kontrollsenter som styrer livestream (lyd/kamera) i hele 
verden. Selskapet har en ambisiøs målsetting om å bli ledende på livestream av 
konserter gjennom å tilby bredt samarbeid med andre musikkarenaer samt en 
portefølje av egen produksjon kalt Munin Originals. 

4.1.22. Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 8MNOK til VTFK. Fylkeskommunen skal 
bruke disse midlene som delfinansiering av Telemarkskanalen. Finansieringen 
gjelder driftsåret 2021.Utbetaling av tilskuddet vil skje i to terminer, mars og 
oktober måned. 
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4.1.23. Sustaintech AS 

Styret vedtok med 4 stemmer for og 1 stemme imot, å utøve sin rett til 
deltagelse i den rettede emisjonen i Sustaintech AS og kjøpe 40 aksjer til en 
pris NOK 7.539,20 og en samlet sum av NOK 301 568. Styret ga daglig leder 
fullmakt til å gjennomføre aksjekjøpet. Total kostnad ble 294.029 NOK. 

4.1.24. Tildelinger som er redusert/trukket tilbake i 2020 

Tilsagn på til sammen kr 1.112.500,- er redusert/trukket tilbake, grunnlaget for 
det er at tiltaka eller deler av tiltaka ikke er blitt gjennomført.   

Tekst Redusert 
utbetaling pga 
mindre 
kostnad 

Trukket 
tilbake 

Telemark Naturstein, sak 28/15  400.000 

Holte Gard, sak 18/18 87.500  

Telemark fylkeskommune ONS, sak 09/19  500.000 

RVL Energimur AS, sak 11/19 125.000  

Sum redusert – trukket tilbake 212.500 900.000 

 

4.1.25. Mindre tilskudd gitt i 2020 

Det ble gitt 7 mindre administrative tilskudd i løpet av 2020, av dette er det 
utbetalt kr 75.000,- i 2020. Daglig leder har en ramme på kr 1.000.000,- som 
kan benyttes til mindre tiltak. 
 
 
Følgende tilskudd ble innvilget: 
 
Kongehella/tilrettelegging Nutheim 50 000 
Vekst i Grenland, forprosjekt batteriproduksjon 50 000 
Norwegian Made/nettportal 50 000 
SINTEF Industri/nettverk 50 000 
Learning At Work/kompetanse 50 000 
Notodden Utvikling/Hydrogenveien 50 000 
Kragerø kommune/forstudie Kragerø Næringspark 50 000 
Sum bevilget 350 000 
Budsjett for 2020 1 000 000 
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5. TILSAGN GITT AV STYRET TIDLIGERE ÅR 
UTBETALT OG BELASTET I 2020 

5.1. Regionalt samarbeid i kraftkommunene 

Tilskuddene for 2020 er på kr 3.102.486,- dette er en årlig utbetaling og er en 
del av vedtektene fastsatt for TUF. Det årlige beløpet skal indeksreguleres med 
basis i 2011. I samsvar med vedtektene skal fondet dekke en del (50%) av 
spesifiserte kostnader satt opp som grunnlag for avtalen.  

De årlige beløpene som ble utbetalt i 2020, til det regionale samarbeidet i 
kraftkommunene, var som vist under:  

 Vest Telemark Rådet  kr 2.346.000,-  75.0 % 
 Tinn Kommune   kr    479.479,-  16,1 % 
 Hjartdal Kommune   kr    277.007-.    8,9 % 
 Sum     Kr 3.102.486 -. 
 
 
 

6. ØKONOMI 

Regnskapet viser at TUF er tilført kr 18 038 524,- fra Konsesjonskraft styret i 
Telemark. Dette inkluderer korrigering av feil inntekt i 2018 på kr 5 838 992,- og 
overskudd fra salg av konsesjonskraft for 2020, og stipulert etteravregning 2020 
kr 3 278 905,- som vil bli utbetalt i 2021. 
 
For 2020 er det årsresultat på totalt kr 0,-. I henhold til ny kommunelov og 
regnskapsforskrift § 4-2, skal man foreta strykninger dersom årsregnskapet 
viser et merforbruk. Merforbruk i driftsregnskapet før strykninger, var på  
kr 3 490 040.-. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er derfor redusert med 
samme beløp slik at endelig årsresultat er kr 0. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på - kr 2 757 389,- dette er TUF sitt 
merforbruk i 2020. 

Styret har vedtatt at de ønsker å bygge opp fond slik at en har mulighet til å 
delta i store investeringer som vil kunne være av stor verdi for fylket.  
 
I sak 18/2020 ble styret orientert om reduksjonen i overføringer fra 
konsesjonskraftstyret for 2020. Overføringene fra konsesjonskraftstyret til 
Telemark Utviklingsfond i 2020 ble redusert med om lag 7 mill. NOK i forhold til 
budsjettprognosen. Årsaken var at det var stor nedgang i kraftprisene. 
Konsekvensene av dette kunne medført en betydelig reduksjon i budsjettet til 
bevilgninger til tiltak og brutto driftsresultat i budsjettet for 2020. Styret vedtok 
derfor å disponere hele netto driftsresultat i budsjettet 2020 og om nødvendig 
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benytte disposisjonsfondet for å finansiere bevilgninger til tiltak i 2020. En 
disponering av disposisjonsfondet skulle fremgå i en samlet oversikt for styret 
før styrebehandling og i hver enkelt sak hvor det ble nødvendig. Det ble ikke 
gjort nytte av disposisjonsfondet til bevilgninger. 

Overføringene fra Konsesjonskraftstyret for 2018 har blitt korrigert i dette 
regnskapet, det ble gjort en feil i beregningen når det gjelder utbetaling til fond, 
de kommunale fonda har fått overført for lite, TUF har fått kr.5 838 992,- for 
mye. 
   
For flere detaljer om regnskapet vises det til det fremlagte årsregnskapet. 

 

7. AKSJER OG UTLÅN PR 31.12.2020  

7.1. Skagerak Maturo Seed AS 

Skagerak Maturo Seed AS er et «såkornfond» oppretta med midler fra offentlige 
og private. Det er vedtatt at TUF skal investere 3 MNOK i fondet. Aksjene i 
Såkornfondet er delinnbetalt. Telemark Utviklingsfond har forpliktet seg til å 
kjøpe aksjer for 3 millioner kroner i fondet. Pr 31.12.20 er kr.1.830.000,- 
innbetalt og rest kr.1.170.000 står som kortsiktig gjeld i balansen. Rest kapital 
blir innkalt løpende og etter Stortingets rammer for Såkornfondet. 

Det er styrets håp at Skagerak Maturo skal investere i selskap i Telemark og 
dermed bidra til en økning av arbeidsplasser i Telemark. Foreløpig har de 
investert i et selskap, selskapet Funzionano, i Telemark.  

7.2. Norsep AS 

Norsep er et selskap som skal utvikle teknologi for å rense forurenset avfall. 
Styret har troen på at de skal lykkes med utviklingen, dersom Norsep lykkes vil 
det føre til et betydelig bidrag i arbeidet med å ta kontroll over forurenset avfall. 
Norsep jobber med en aksjeemisjon, det kan være mulig at TUF selger seg ut 
av selskapet i forbindelse med denne emisjonen.  

7.3. Skien Datasenter AS 

Skien Datasenter ble etablert i forbindelse med arbeidet for å få lagt et stort 
datasenter til Skien. Selskapet er opprettet med en minimumskapital, det er 
foreløpig ikke vurdert hvilken rolle Skien datasenter skal ha i en slik utvikling.  

Styret har ikke tatt stilling til om de skal delta i den videre utviklingen av 
selskapet. 
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7.4. Lån til Biogren AS 

TUF har vedtatt totalt 3 MNOK til å etablere Biogren AS. Av dette er 1,5 MNOK 
gitt som lån uten sikkerhet. De planlegger å bygge en pelletsfabrikk i Grenland. 
Selskapet har i to år arbeid med å skaffe eksterne investorer til selskapet, dette 
har de ikke lykkes med. Selskapet håper at de kan skaffe investorer i løpet av 
kort tid. De varsler samtidig at dette arbeidet kan ta lengre tid. Administrasjonen 
har henvendt seg til selskapet for ytterligere informasjon hva gjelder 2020. 
Selskapet har så langt ikke besvart henvendelsen. Det er stor usikkerhet i om 
etableringen blir gjennomført, det er da stor sannsynlighet for at lånet må 
betraktes som tap. Lånet skal innfris i sin helhet i juni 2022. Dersom det viser 
seg at lånet må avskrives som tap allerede i 2021 vil dette bli tatt inn i 
regnskapet.  

7.5. Lån til Sustaintech AS 

Det ble gitt et lån på kr 1.000.000,- til Sustaintech AS. Lånet ble utbetalt i tre like 
beløp fram til våren 2019. Utbetalingene skjedde i samsvar med en 
framdriftsplan utarbeidet av selskapet. Lånet kunne konverteres til aksjekapital. 
Selskapet utvikler en teknologi for å ta bort medisinrester fra avløpsvann. 

Lånet er utbetalt og er konvertert til aksjer i henhold til styrevedtak  
Sak 34/2019. TUF har utøvet sin konverteringsrett i Sustaintech AS. Proventia 
fikk ansvar for styreplass og oppfølging av eierskap på vegne av TUF.  

I styrevedtak 41/2020 vedtok styret i TUF med 4 stemmer for og 1 stemme imot, 
å utøve sin rett til deltagelse i den rettede emisjonen i Sustaintech AS og kjøpte 
40 aksjer til en pris av NOK 7.539,20 for en samlet sum av NOK 301.568. Styret 
gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre aksjekjøpet. 

7.6. Lån MSG- Production 

Det er innvilget et kortsiktig lån med kr 1.250.000,- til selskapet. Det er tilbudt en 
rente på 3% beregnet etterskuddsvis. Lånet forfalt opprinnelig 01.07.2020 men 
fikk i oktober 2020 innvilget utsettelse på forfall til 01.04.2021. 

7.7. Lån Seabased Norway 

Det er bevilget kr 1.900.000,- som oppstarts lån til Sebased AS. Lånet skal 
tilbakebetales over fem år regnet fra 01.01.2021. Seabased AS henvendte seg 
til daglig leder 23.11.2020 og informerte om hva Covid-19 pandemien har 
medført av utfordringer med det resultat at de ikke oppnådde den fremdriften 
som var planlagt. Styret godkjente etter forespørsel å utsette starttidspunktet for 
tilbakebetaling av lånet fra 01.01.2021 til 01.01.2022. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

 Årsmelding 2020 Side 15 av 18 
 

7.8. Lån Fluid Metal AS 

Det ble gitt kr 500 000 i lån til Fluid Metal AS. Lånet utbetales i to terminer.  
25% lån gis ved prosjektoppstart. Resterende 75% av lånet utbetales ved 
bekreftelse på oppnådd milepæl (godkjent og registrert prosjekt for lansering på 
plattformen kickstarter.com).  
Lånet tilbys rente og avdragsfritt 2 år regnet fra siste terminutbetaling, med 
standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter 
siste termin. 

7.9. Lån Soraytec Scandinavia 

Det er løyvd kr 1.000.000,- i lån til Soraytec Scandinavia AS. Lånet utbetales i 
to terminer. 25% lån gis ved prosjektoppstart, resterende 75% lån gis når 
selskapet kan dokumentere oppnådd sertifisering av teknologien og har inngått 
minimum to pilotkontrakter med utvalgte nettselskaper. Lånet tilbys rente og 
avdragsfritt 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet tilbys med standard 
rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter siste 
termin.  

7.10. Lån Nordic Blue Crude 

Det er gitt kr 5.000.000,- i konvertibelt lån til Nordic Blue Crude. Utbetaling av 
lånet vil skje i to terminer. Første utbetaling er 50% av lånebeløp ved inngåelse 
av låneavtale. Utbetaling av resterende beløp (50%) betinger oppnåelse av 
prosjektmål: Leveranse av endelig FEED rapport i henhold til tidsplan (08/20). 
Lånet tilbys rente og avdragsfritt i 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet 
tilbys med standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin 
helhet 5 år etter siste termin. Daglig leder får fullmakt til å forhandle vilkår for 
konverteringsopsjon med låntaker. Styret vedtok 17.09 (sak 42/2020) å ikke 
utøve konverteringsretten. 

7.11. Lån UV Cleantech AS 

UV Cleantech AS ble i styremøtet 04.02.2020 innvilget 2 MNOK i lån.50% av 
lånet utbetales ved oppstart på bekreftelse på fullfinansiering (ex bidrag fra 
drift). Resterende 50% av lån kan først utbetales etter fremlagt milepæl og 
statusrapport i prosjektet (Milepæl 2) til styret. Lånet tilbys rente og avdragsfritt 
2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet tilbys med standard 
rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin helhet 5 år etter siste 
termin.  

UV Cleantech søkte TUF den 10.desember om 1 års forlengelse av fristen. 
Administrasjonen gir 6.mnd. utsettelse av fristen for oppstart av prosjektet, det 
betyr at prosjektet må starte opp innen 4. sept. 2021. Revidert prosjektplan er 
innsendt. 
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7.12. Lån Crystallize AS 

Crystallize AS ble innvilget 1MNOK i lån med følgende betingelser. Lånet 
utbetales i to terminer iht. måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og 
50% ved oppnåelse av Del 2). Lånet skal være rente- og avdragsfritt i 24 
måneder regnet fra siste utbetalingstermin (30.06.2020). Lånet skal innfris i sin 
helhet innen 01.07.2025.  

Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 01.07.2022. For lånet beregnes 
Nibor 3 mnd. + 1,5% etterskuddsvis fra og med 01.07.2022 

7.13. Lån Cycled Technologies AS 

Det ble innvilget 500.000 i lån til Cycled Technologies i 2020. Lånet utbetales i 
to terminer iht. til måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og resterende 
50% når selskapet har hentet inn ytterligere egenkapital til vekstfasen i henhold 
til prosjektbeskrivelsen i søknaden). Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og 
gjennomføring iht. til tids- og aktivitetsplan. Lånet skal være rente- og 
avdragsfritt i 24 måneder regnet fra siste utbetalingstermin (31.12.2020) iht. 
vilkårene i tilsagnsbrevet datert 05.06.2020. Lånet skal innfris i sin helhet innen 
01.01.2026. Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 01.01.2023. For 
lånet beregnes Nibor 3 mnd. + 1,5% etterskuddsvis fra og med 01.01.2023. 

7.14. Lån Str8line AS 

Det ble innvilget 800.000 NOK i lån til Str8line AS i 2020. Lånet utbetales i to 
terminer iht. til måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og 50% ved 
oppstart av fase 2 som beskrevet i søknaden). Tilsagnet forutsetter 
fullfinansiering og gjennomføring iht. til tids- og aktivitetsplan.  

Lånet tilbys rente og avdragsfritt 2 år regnet fra siste terminutbetaling. Lånet 
tilbys med standard rentebetingelser Nibor 3 mnd. + 1,5% og forfaller i sin 
helhet 5 år etter siste termin. Første delutbetaling betinger bekreftelse på full 
finansering av prosjektet i henhold til valgte finansieringsplan. Lånet skal være 
rente- og avdragsfritt i 24 måneder regnet fra siste utbetalingstermin 
(01.01.2021) iht. vilkårene i tilsagnsbrevet datert 05.06.2020. Lånet skal innfris i 
sin helhet innen 01.01.2026. Avdragene skal betales kvartalsvis fra og med 
01.02.2023.  

 

 

 

 

 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

 Årsmelding 2020 Side 17 av 18 
 

8. BUDSJETT 2021 

For 2021 har styret totalt budsjettert med følgende fordeling: 

Beregnet overføring fra Konsesjonskraft for 2021  Kr 21.803.047,- 
Administrative kostnader 2021     Kr   2.149.500,- 
Avsetning til fond       Kr      501.075,- 
Sum til disposisjon for nye tildelinger 2021   Kr 19.652.472,- 
 
 

9. MULIGE INNTEKTSUTSIKTER FOR TUF 

TUF sin inntekt hvert enkelt år er basert på overføring fra fylkeskommunens 
overskudd fra Konsesjonskraft.   

TUF sin del av overskuddet fra Konsesjonskraft er basert på en avtale mellom 
Fylkeskommunen og 8 kraftkommuner. I denne avtalen har Fylkeskommunen 
sagt fra seg retten til 112,5 GWh, denne kraftmengden er overført til de 
kraftkommunene som har overskudd av kraft i forhold til eget bruk. I forbindelse 
med avtalen ble det beregna at TUF skulle få del av overskuddet fra 
Konsesjonskraft lik 202,5 GWh. Gjennom årene har det vært en økning i 
kraftforbruket til kommunene. TUF sine overføringer vil variere framover 
avhengig av forbruket i den enkelte kommune og tilgjengelig kraftvolum.  

Statkraft har varsla at de ønsker å gå over på egen kostpris for noen av 
kraftverkene. Dette vil så langt det er kjent ikke påvirke regnskapet for 2021. 
Det vil bli ført forhandlinger om dette. 
 
Det er endringer i konsesjonskraftmengden fra Møsvatn reguleringen. Det vil bli 
mindre kvantum fra denne reguleringen, en nedgang fra 13,2 GWh til 10,8 
GWh. Nedgangen vil gjelde fra 2020. Det vil bli Tinn kommune og Telemark 
Utviklingsfond som vil få reduserte inntekter fra denne nedgangen i 
kraftmengden. Nedgangen utgjør ca. 1,4% av den totale 
konsesjonskraftmengden som fylkeskommunen mottar. 
 
NVE har i løpet av 2019 fatta vedtak om nytt kraftgrunnlag for to konsesjoner i 
Skiensvassdraget. Vedtaket fører til en reduksjon i konsesjonskraftmengden. 

KKST har sammen med aktuelle kommuner bestridt et etteroppgjør, som kan 
medføre reduserte inntekter for Tinn kommune og TUF.  

KKST har i sitt styremøte 18. mars 2021 vedtatt å avslutte saken og vil 
akseptere kravet fra Hydro Energi. Dette vil medføre reduserte inntekter til TUF 
på ca.kr. 2 millioner. Endelig beløp vil bli avregnet på 2021 regnskapet. 

Konsesjonskraftstyret melder i sitt budsjett for 2021 om nedgang i omsetningen 
som skyldes stor nedgang i kraftprisene 
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KKST vel å bruke prisar som markanden gjev på det tidspunkt når budsjetta bli 
satt. Etter styrets meining er det den beste prisindikatoren me kan nytte.  

Styret ber om at den einskilde kommune merkar seg usikkerheita i forventa 
overskott frå KKST for åra frametter. 

 

10. HONORAR – LØNN 

For året 2020 er det utbetalt følgende i honorar og lønn.  

 Styrehonorar   Kr  250.000,- 
 Lønn daglig leder  Kr  421.744,- 
 Honorar revisor  Kr    54.600,- 

11. INTERN KONTROLL 

TUF har vedtatt egne retningslinjer som skal sikre at foretaket har god intern 
kontroll. Det vises til disse retningslinjene for å underbygge styret sin vurdering 
av god intern kontroll. 

12. ETISKE RETNINGSLINER 

Telemark Utviklingsfond arbeider etter de samme etiske retningslinjene som 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 

Skien den 31.12.2020/ 07.05.2021 

 

Terje Riis- Johansen     Gunn Marit Helgesen 
        Styreleiar                       Styremedlem  
 
 
   Irene B Haukedal             Thorleif Vikre 
     Styremedlem                       Styremedlem 
 
 
    
    Jarand Felland                              Audun Mogen 
     Styremedlem               Dagleg leiar 
 

 

Signert med e-post av hver enkelt. 


