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SAKSUTGREIING: 
 
Irene Dalland søkjer på vegne av Tysnesfest om prosjektmidlar til ein forstudie som vil gje eit 
avgjerdsgrunnlag for gjennomføring av planane om å reise Hollywood-liknande bokstavar i 
fjellet på Gnr 96 Bnr 1. Bokstavane vil utgjere namnet Tysnes. 
 
Området er per i dag regulert til LNF-område, men bokstavane vil ikkje vere noko stort 
inngrep i naturen og kan fjernast ved eit seinere høve. Grunneigarane skal vere positive til 
prosjektet. Det er ingen aktiv verksemd i det aktuelle området som i all hovudsak er ei 
turløype for mosjonistar og turgåare.  
 
Så framt prosjektet blir gjennomført på ein ryddig og profesjonell måte, og at det ferdige 
resultatet blir så spektakulært som Tysnesfest ser for seg, er det grunn til å tru at prosjektet kan 
gje Tysnes god omtale generelt sett. Skiltet kan bli ein attraksjon som gjer at fleire turistar vil 
leggje turen til Tysnes. Bokstavane vil vere lett synlege frå ferga på innseiling til Våge. Dette 
vil gje passasjerane eit spektakulært fyrsteinntrykk som ikkje vil levne nokon tvil om kor dei 
er på veg. For innbyggjarane på Tysnes kan prosjektet vere identitetsbyggjande. 
 
Sjølv om skiltet ikkje vil innebere eit omfattande inngrep i naturen, vil åtte meter høge 
bokstavar i fjellsida uansett forandre landskapsbilete. Nokon kan gjerne oppleve skiltet som eit 
unødvendig framadelement, og som visuell forureining.   
 
Økonomi 
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Stiftinga Tysnersfest søkjer Tysnes kommune om 20 000 kr til utredninga av Ramnanuten. 
Dette er halvparten av kva forstudiet vil koste. Tysnesfest vil be kraftlaget om den resterande 
summen. Kommunen er ikkje forplikta til å støtte prosjektet vidare dersom forstudiet avdekker 
forhald som vil gjere byggjinga veldig kostnadskrevjande.  
 
Vurdering: 
 
Kommunen er positiv til at å støtta Tysnesfest med prosjektmidlar til forstudiet. 20 000 kr er 
ikkje ein veldig stor sum, og det vil vere spennande å få ein detaljert byggeplan frå Tysnesfest 
etter at fagfolka har sagt sitt. 
 
Det vert tilrådd at kommunen innvilgar søknaden samstundes som det vert peika på at det 
ikkje nødvendigvis inneber deltaking i eit eventuelt hovudprosjekt. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Tysnes kommune stiller seg positive til prosjektet «TYSNES» i fjella. 
 
Søknad om støtte til eit forstudie vert stetta med kr. 20.000,- Det vert samstundes peika på at 
støtte til forstudien ikkje kan tolkast som at kommunen uansett vil bli med i eit eventuelt 
hovudprosjekt. 
 
Det vert teke standard atterhald om kommunal kontroll med tildelte midlar. 
 
Utgiftsførast 1434.3251.14700 – Reiseliv 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 10.09.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 


