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017/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til
godkjenning av protokoll
Merknader til innkalling:
Merknader til saksliste:
Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. ...
3. ...

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Merknader til innkalling: Ingen
Merknader til saksliste: Det blir satt opp en ny orienteringssak - Orientering fra rådmannen, status
Slåttevikkrysset.
Følgende representanter ble foreslått og enstemmig valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. Nils B. Stråtveit
3. Trygve Hebnes

TEK - 017/21 Vedtak:
Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. Nils B. Stråtveit
3. Trygve Hebnes
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018/21 Vedtak i klagesak - Rive eksisterende og bygge nytt tilbygg med bod,
samt oppføring av nytt naust og kai - gnr. 1 bnr. 170 - Odlandsvegen 16

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval finn å ikkje ta saka til følgje.
Saka vert sendt til statsforvaltaren i Rogaland til endeleg avgjerd.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Trygve Hebnes, Høyre
Saka blir utsatt til etter synfaring.
Trygve Hebnes (H) sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

TEK - 018/21 Vedtak:
Saka blir utsatt til etter synfaring.
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019/21 Vedtak i klagesak - Nybygg fritidsbolig - gnr. 20 bnr. 32 Tysværvågvegen 185

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval finn å ikkje ta klaga til følgje.
Saka vert sendt til statsforvaltaren i Rogaland til endeleg avgjerd.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Henry Edgar Sørensen, Arbeiderpartiet
Saka blir utsatt til etter synfaring.
Henry E. Sørensen (AP) sitt forslag til vedtak vart samrøytes vedteke.

TEK - 019/21 Vedtak:
Saka blir utsatt til etter synfaring.
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020/21 Vedtak i klagesak - Bolig med garasje og mur - gnr. 71 bnr. 377 Frakkagjerddalen

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval finn å ikkje ta klaga til følgje.
Saka vert sendt til statsforvaltaren i Rogaland til endeleg avgjerd.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

TEK - 020/21 Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval finn å ikkje ta klaga til følgje.
Saka vert sendt til statsforvaltaren i Rogaland til endeleg avgjerd.
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021/21 Vedtak i klagesak - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gnr. 101 bnr.
9 - Skjoldastraumsvegen 402

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval finn å ikkje ta klaga til følgje.
Saka vert sendt til statsforvaltaren i Rogaland til endeleg avgjerd.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Øyvind Hellerslien, Fremskrittspartiet
Saka blir utsatt til etter synfaring.
Øyvind Hellerslien (FrP) sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

TEK - 021/21 Vedtak:
Saka blir utsatt til etter synfaring.
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022/21 Riving og gjenoppføring av bolig - gnr. 185 bnr. 70 - Nessavegen 1

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utval gir dispensasjon frå pbl §1-8 og godkjenner rammesøknad for riving av eksisterande
bustad og garasje på gbnr.185 bnr.70 og gjennoppbygging av ny bustad som omsøkt.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

TEK - 022/21 Vedtak:
Teknisk utval gir dispensasjon frå pbl §1-8 og godkjenner rammesøknad for riving av eksisterande
bustad og garasje på gbnr.185 bnr.70 og gjennoppbygging av ny bustad som omsøkt.
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023/21 Plansak for offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Hytter - Topnes

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Teknisk utvalg vedtar å legge nytt revidert planforslag for detaljregulering Topnes - hytter,
gbnr 144/3 og 5, planId 201606, ut til nytt offentlig ettersyn og sende det på høring, i samsvar
med Plan – og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

TEK - 023/21 Vedtak:
Teknisk utvalg vedtar å legge nytt revidert planforslag for detaljregulering Topnes - hytter,
gbnr 144/3 og 5, planId 201606, ut til nytt offentlig ettersyn og sende det på høring, i samsvar
med Plan – og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
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024/21 Uttale - Forslag til regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for
Rogaland vannregion

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Tysvær har følgende uttale til forslag til regionalplan for vannforvaltning
· Det er gjort ett godt stykke arbeid både med oppfølging av gjeldende regionalplan for
vannforvaltning og ved utarbeidelse av forslag til ny vannforvaltningsplan.
· Det er fortsatt behov for at vannarbeidet prioriteres og samordnes mellom de ulike
sektorene. Plandokumentene svarer godt på hvordan dette kan gjøres.
· Selv om tiltak i planen skal følges opp gjennom eksisterende virkemidler i de ulike
sektorene mener formannskapet at det er behov for økte ressurser til arbeidet for å
kunne kartlegge, gjennomføre samordnede tiltak og dokumentere resultat.
· Det vises ellers til kommentarer i saksutredningen.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Teknisk utvalg slutter seg enstemmig til rådmannen sitt forslag til vedtak.

TEK - 024/21 Vedtak:
Formannskapet i Tysvær har følgende uttale til forslag til regionalplan for vannforvaltning
· Det er gjort ett godt stykke arbeid både med oppfølging av gjeldende regionalplan for
vannforvaltning og ved utarbeidelse av forslag til ny vannforvaltningsplan.
· Det er fortsatt behov for at vannarbeidet prioriteres og samordnes mellom de ulike
sektorene. Plandokumentene svarer godt på hvordan dette kan gjøres.
· Selv om tiltak i planen skal følges opp gjennom eksisterende virkemidler i de ulike
sektorene mener formannskapet at det er behov for økte ressurser til arbeidet for å
kunne kartlegge, gjennomføre samordnede tiltak og dokumentere resultat.
· Det vises ellers til kommentarer i saksutredningen.
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025/21 Lokale forskrifter - fyrverkeri - feiing - brenning av avfall - Tysvær
kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tysvær kommunestyre godkjenner forslag til tre lokale forskrifter fra Haugaland brann
og redning iks med endringer som omtalt i saksutredningen.

2. Følgende forskrifter godkjennes:
· Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om
tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.
· Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med
fyringsanlegg.
· Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
Endring i §5 a. i "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tysvær kommune",
foreslått av Kristian Valle Høie, Kristelig Folkeparti
Vedlegg 3
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tysvær kommune
§5 Unntak fra forbudet
…
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv. I tidsrommet
15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark
uten tillatelse fra Haugaland brann og redning iks.
Endres til
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv, når det
åpenbart ikke kan medføre brannfare.

Begrunnelse: Det årlige "bålforbudet" trer i kraft 15. april og varer til 15. september. I 2016 kom
det nye regler som åpnet for at du selv kan vurdere om det er trygt å tenne bål - eller ikke. Dette
var en seier for friluftslivet, da det ikke lenger var kriminelt å fyre opp et kaffebål eller for å holde
varmen. En skal selvsagt vurdere dette til å ikke utgjøre noen brannfare, for eksempel etter mye
nedbør eller bål på sand eller i fjæresteinene. Med værforholdene i Tysvær, har vi ofte gode
forhold for å fyre bål uten at det er fare for noe mer enn nettopp fyr i bålet. En skal ta ansvar for
dette selv, og konsekvensene en evt feilbedømming vil gi. Vi ønsker heller at IKSet kan spre sin
kunnskap om trygg bålfyring, enn å igjen stramme inn til et totalforbud.
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Teknisk utvalg slutter seg enstemmig til rådmannes forslag til vedtak, med endring i § 5 a. i
"Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tysvær kommune" fremlagt av
Kristian V. Høie (KrF).

TEK - 025/21 Vedtak:
1. Tysvær kommunestyre godkjenner forslag til tre lokale forskrifter fra Haugaland brann
og redning iks med endringer som omtalt i saksutredningen.

2. Følgende forskrifter godkjennes:
· Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om
tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.
· Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med
fyringsanlegg.
· Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
§ 5 a. i "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tysvær kommune" endres til:
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv, når det
åpenbart ikke kan medføre brannfare.
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026/21 Samlesak for referatsaker

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling

TEK - 026/21 Vedtak:
Tatt til orientering.

027/21 Samlesak for orienteringer

22.04.2021 Teknisk utvalg
Behandling
OR 001/21 Orientering fra rådmannen, Status Slåttevik-krysset: Rådmannen v/teknisk sjef
orienterte.

TEK - 027/21 Vedtak:
Tatt til orientering.
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