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Deres ref:    Vår ref:     Dato:    

     Ptft     07.05.20 

 

 

 

Til båteiere som ønsker vinteropplagsplass på vann og land 

 
Mandal Havn har en noen vinteropplagsplasser på land og mange på vann som er tilgjengelig for 

båteiere etter søknad.  

 

Følgende båthavner er tilgjengelig for vinterfortøyning på vann: 

Alle bryggeplasser på Nedre Malmø, Kastelbukta, Kleven, Leirvika, Spangereid, Naversund og i 

gjestehavnene. 

 

Det er uansett ikke lov å vinterfortøye båter på Endresens Løkke båthavn, Kvisla båthavn, 

Kallhammeren båthavn og i Øvrebyen båthavn.  Båter som blir liggende i disse anleggene vil bli 

fjernet etter 1.november på eiers regning og risiko. 

 

På land har vi noen opplagsplasser i Kleven og i Kvisla. 

 

De som ønsker å ligge i egen båtplass igjennom vinteren må registrere dette på: 

www.havneweb.no/mandal  før 1. november.  Avtalen gjelder fra 1. nov til 1. april om ikke annet er 

avtalt med havnekontoret. Etter 1. november vil båtplasser som ikke skal brukes av eier bli tilbudt 

andre til vinterfortøyning. 

 

De som ønsker vinteropplag på land og andre som ikke kan ligge på egen plass i vintersesongen må 

søke på dette skjemaet. 

   

Søknadsfrist er 1.september og alle søknader vil bli behandlet og vektlagt etter søknadens begrunnelse, 

båttype og andre spesielle forhold som kan tas i betraktning.   

 

Båteiere plikter å rette seg etter anvisninger fra havnesjefen og gjeldende regler som finnes i båthavns- 

reglementet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Mandal Havn KF - Lindesnes 

 

 

 

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

http://www.mandalhavn.no/
mailto:mandalhavn@lindesnes.kommune.no
http://www.havneweb.no/mandal
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Undertegnede inngår avtale med Mandal Havn om leie av vinterplass på vann eller land i 

vintersesongen fra 1. november til 1. april: 

 

Båteier navn:  

E-post:  

Adresse:  

Mobiltelefon:  

Båtnavn:  

Båt type 

(seil/motor): 

 

Båtlengde:  

Båtbredde:  

Ønsket 

opplagsplass 

eller 

vinterfortøyning 

 

Begrunnelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:    Dato:    Underskrift: 
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