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SAMORDNING AV PRISER OG VILKÅR I BÅTHAVNENE 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Havnestyret godkjenner at det innføres like vilkår og priser i alle kommunale småbåthavner i 
Lindesnes kommune.  Salg av båtplasser i Spangereid(Båly) stopper.  Salg av båtplasser i 
Naversund stoppes inntil videre, men interesserte kjøpere kan melde seg for senere salg. 
 
 
 
 

Bakgrunn: 
Som en del av kommunesammenslåingen har Mandal Havn KF overtatt 
småbåtanleggene i gamle Lindesnes kommune. Det betyr at to prissystemer skal 
samordnes og videreføres. 
Prisen for leie av båtplass i gamle Mandal kommune er 1794,- kr/m mens den i 
gamle Lindesnes kommune er 2391,- kr/m.  Prisen i Mandal gjelder for 
sommersesongen og prisen i gamle Lindesnes gjelder for hele året. Tidligere 
havnemyndigheter i gamle Lindesnes har også åpnet for salg av båtplasser.  Salget 
har foregått uten noen spesiell plan og disse båthavnene er derfor en miks av 
kommunale og private båtplasser organisert gjennom sameier. 
Utleie av båtplasser, særlig i Spangereid, men også i Navcersund har vært vanskelig 
og medført at over 50% av båtplassene er og har vært ute av bruk.  
 
Vurdering: 
Det er tre nye båthavner som er lagt under administrasjon av Mandal Havn KF: 
 

Båthavn Antall Utleid Solgt Ledige 

Naversund 59 18 29 11 

Spangereid 215 53 34 128 

Gamle Båly 33 2 1 30 

 
Tallene er hentet ut i midten av oktober og viser at det er solgt 50% i Naversund og 
ca 16% i Spangereid.  Det er også verdt å merke seg at det samlet i disse havne er 
149 ledige plasser, 73 plasser med leieavtale og 64 plasser som er solgt. 
 
 



  

 
Nåværende havnemyndighet har i løpet av denne båtsesongen blitt mer kjent med 
havnevirksomheten vest i kommunen og vurderer det som en krevende oppgave å 
administrere disse havnene med forskjellige eiere og forskjellige økonomier i tillegg 
til salgsprospekter og forskjellige systemer i samme kommune.  Disse forskjellene 
medfører mange spørsmål om hvorfor det ikke er salg av båtplasser i Mandal og 
hvorfor det er dyrere i Spangereid og Naversund og om det er noen grunn for dette.   
 
Alternativ løsning for samordning av private og kommunale båtplasser i samme havn 
kan bl.a. være å innføre en fast årsavgift på vedlikehold og drift slik at selve 
regnskapsdelen i ordningen forenkles.  Disse havnene er imidlertid styrt av et 
sameie hvor det kan være vanskelig å diskutere en annen fordeling av kostnadene 
mellom private og havna, men dette må forsøkes. 
 
Båtplassbehovet er begrenset i Spangereid og der er nok stort sett behovene 
dekket.  Et satsingsområde kan imidlertid være at hytteeiere i området tilbys 
korttidsleie i forbindelse med ferier og helger i sommersesongen?     
 
I Naversund er forholdene litt enklere pga av nærheten til Vigeland og fordi salg av 
båtplasser er kommet lengre og det her fortsatt er henvendelser om kjøp av 
båtplasser.  De som ønsker å kjøpe båtplass her har registret seg på havneportalen 
hvor det for tiden er 2 på listen.  I påvente av salg eller ikke blir disse tilbudt å leie 
båtplassene de ønsker å kjøpe. 
 
I organiseringen av båtplassene planlegges det å gjøre forsøk på å flytte private 
båtplasser til samme brygge slik at private plasser samles på et område i anlegget 
og senere eventuelt kan selges ut av den offentlige båthavnen.   
 
I Naversund holdes det fortsatt åpent for salg av båtplasser, og interesse kjøpere 
skal melde dette inn på båthavnsportalen.  Selve salget blir effektuert den dagen 
tilstrekkelig antall båtplasser er bestilt slik at hele anlegget kan selges.  Inntil da leies 
de ledige plassene ut på vanlige vilkår. 
 
 
 
Konklusjon: 
Havnestyret bes om å gjøre vedtak som foreslått. 
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