
 
 
Vedtatt 9. februar 2022 BS-024/22 

LILLESAND KOMMUNE 

Småbåthavner - 

tildelingsreglement 

 

 



Tildelingsreglement for kommunale småbåthavner i Lillesand kommune 

 

§ 1 Tildelingsreglementet omfatter alle som søker plass i kommunale småbåthavner, samt 

avtale mellom Bergstø båthavn og Lillesand kommune om tildeling av båtplasser. Gjelder 

ikke nye Kokkenes småbåthavn. 

§ 2 Ved mangel på båtplasser, etableres venteliste som administreres av Lillesand kommune. 

Ventelisten omfatter faste leieforhold. Ventelisten er varig og blir vedlikeholdt fortløpende.  

§ 3 Det søkes på standard skjema som fås ved henvendelse til Lillesand kommune 

v/kommunetorget, eller på kommunens hjemmeside.  

§ 4 For å kunne være oppført på ventelisten, kreves innbetalt et depositum som fastsettes av 

bystyret. Depositumet avregnes mot årsavgiften ved første gangs betaling etter tildeling. 

Ikke rettidig betalt depositum fører til at søknaden strykes. Ved tilbaketrekning av søknad 

om båtplass tilbakebetales hele påmeldingsdepositumet. 

§ 5 Alle kan søke plass i kommunale båthavner, men kommunens innbyggere prioriteres. 

§ 6 Aldersgrensen for å stå oppført på ventelisten er 12 år. 

§ 7 Det settes en begrensning på maks én representant pr. husstand på ventelisten. Søkere 

fra husstander uten kommunal båtplass fra før prioriteres.  

§ 8 En ventelisteplass kan overføres innad i familien til ektefelle/samboer. 

§ 9 En søknad kan endres frem til tildelingstidspunktet. Ved tildeling kan ikke søknadsdata 

endres hvis dette medfører behov for annen plass enn tildelt.  

§ 10 Tildeling av kommunal båtplass skjer etter ansiennitet på ventelisten. 

§ 11 Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker i småbåtregisteret og tydelig 

merket. Registrering skal være i orden innen 30 dager etter tildeling. 

§ 12 Når plass er tildelt og akseptert, strykes søker av ventelisten. 

§ 13 Dersom søker på kommunalbåtplass ønsker større plass/endret plass, må de sette seg på 

ventelisten. 

§ 14 Det er ikke anledning å søke på midlertidig båtplass.  

§ 15 Dette reglementet erstatter tidligere reglement for kommunale småbåthavner i Lillesand 

kommune, vedtatt 27.04.2016, BS-043/16.  

 

 
 
 


