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Til båteiere uten fast båtplass i Mandal 
 

ORIENTERING OM BÅTPLASSLEIE - SKULDERSESONG 2020 
 

Vi viser til tidligere års avtaler om skuldersesongleie for båter som bla. pga størrelse eller annen grunn 

som ikke kan plasseres i de ordinære båthavnene.  Denne ordningen vil bli videreført også i 2020.  

Skulderseong betyr vår- og høstleie som også kan inkludert en løsning i sommersesongen til redusert 

ukeleie i ukene 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.    

 

Mandal Havn KF tilbyr med andre ord mulighet for båteiere til å legge båten i anleggene som 

disponeres til gjestehavn(i flytebrygger og i Bryggegata med unntak av fortøyning langs pir 1 foran 

servicebygget) i skuldersesongen fra 1. april til Sankthans, og fra etter Skalldyrfestivalen til 1. 

november.   

Havnestyret har vedtatt at det skal være noe rimeligere sommersesongleie ved fortøyning oppstrøms 

Adolph Tidemands Bro. 

Leiepris skuldersesonger 2020 er kr 3.545,-  for båter med bredde lik eller mindre enn 3 meter,  

kr 4,140,- for båter med bredde til og med 3,5 meter, kr 4,810,- for båter med bredde til og med  

4,1 meter og for båter med bredde over 4,1 m kr 5,500,-  

Båter skal plasseres i brygger som passer til båten for å få en best mulig utnyttelse av anlegget.  

 

Sommersesongleie fra sankthans til Skalldyrfestivalen: 

Båteiere med avtale om skuldersesongleie kan også gjøre avtale om å forhåndsbetale enkeltuker i 

sommersesongen uten fast bryggeplassering eller krav på det til følgende priser nedstrøms Adolph 

Tidemands Bro. Priser i parentes oppstrøms: Mindre enn 3 m båtbredde kr 645,- (410,-)pr uke, 3 - 3,5 

m båtbredde kr 795,-(555,-) og båter med bredde over 3,5 m kr 925,-(685,-) pr og båter over 4,1 m kr 

990,- (755,-) pr uke. 

   

Båteiere som inngår eller har inngått avtale om skuldersesongleie(Sendt inn skjema under), send   

på e-post: mandalhavn@lindesnes.kommune.no, må hente et identifikasjonskort, som skal festes godt 

synlig på båten.  

 

Båteiere plikter å rette seg etter anvisninger fra havnekontorets tjenestemenn/havneverter. 

 

Med vennlig hilsen 

Mandal Havn KF 
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Returneres til Mandal Havn KF: (på e-post: mandalhavn@mandal.kommune.no) 
 

Undertegnede inngår avtale med Mandal Havn om leie av midlertidig båtplass i gjestehavnsanlegget i 

skuldersesongen fra 1. april til 21. juni, og fra 10. august til 1. november, og for avkrysset antall 

uker i sommersesongen 22. juni til 09. august: 

 

Uke 

26 

 Uke 

27 

 Uke 

28 

 Uke 

29 

 Uke 

30 

 Uke 

31 

 Uke 

32 

 

              

 

Skuldersesongavgift og avgift for avkryssede uker faktureres fortløpende.   

Ytterligere behov for leie i sommersesongen avtales på forhånd med havneverter, havnekontor 

eller turistkontor som kvitterer for dette.  Husk å legge kvitteringen synlig i båten.  

 

 

Båteier navn:  

E-post:  

Adresse:  

Mobiltelefon:  

Båtnavn:  

Båt type (seil/motor):  

Båt fabrikat/modell:  

Registreringsnummer:  

Båtlengde:  

Båtbredde:  

 

Sted:    Dato:    Underskrift: 
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