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Oversikt over kommunale småbåthavner 

 

Planen omfatter følgende småbåthavner: 

Navn på 
småbåthavn 

Antall 
båtplasser 

Mulighet for 
båtopplag 

Mottak av 
restavfall 

Farlig 
avfall 

Annet 
avfall 

Tingsaker 217 Begrenset Ja Nei Ja 

Luntevika 
1)

 47 Nei Nei Nei Nei 

Kaldvell 27 Nei Ja Nei Ja 

Kirkekilen 
2) 

24 Nei Nei Nei Nei 

Oreholla/Kokkenes 
1) 

46/28 Nei Nei Nei Nei 

Gjestehavna 87 Nei Ja Ja Ja 

Verven 
1)

 14 Nei Nei Nei Nei 

 

1) Avfall må tas med hjem. Spesialavfall må leveres ved gjestehavn eller på 

godkjent mottak. 

2) Avfall må tas med hjem. Spesialavfall må leveres på godkjent mottak. 

Hytterenovasjonspunkt finnes om lag 300 meter unna. 

 

Lillesand kommune disponerer 490 småbåtplasser per 1. mai 2013, inklusive om lag 

60 plasser i gjestehavna. Tingsaker småbåthavn er den største med 217 plasser. 

Rundt og i Lillesand sentrum er det flere små/mellomstore småbåthavner. 

Avfallsmottaket på Langbrygga i forbindelse med gjestehavna benyttes som 

mottakspunkt for de nærliggende småbåthavnene, særlig gjelder dette for 

spesialavfall. Restavfall medbringes i stor grad hjem fra de mindre småbåthavnene. 

Avfallsmengder 

LiBir har renovasjon på 25 hytterenovasjonspunkter i Lillesand. Av disse er fire 

stykker ved eller i nærheten av kommunale småbåthavner. Med bakgrunn i det lave 

antallet renovasjonspunkter knyttet opp mot småbåthavner, så er det ikke praktisk 

gjennomførbart å kvantifisere hvor mye avfall disse 4 generer i forhold til øvrige 

renovasjonspunkter med hytterenovasjon. Det foreligger derfor ikke noen oversikt 

over leverte mengder avfall konkret for småbåthavnene, da disse inngår i den totale 

hytterenovasjonsoversikten. Det foreligger heller ikke tall på sorteringsgrad. 

Tømmerutiner 

I gjestehavna er det eget skap til farlig avfall. Dette tømmes ved behov, og avfallet 

leveres Knudremyr avfallsanlegg. Kommunen er ansvarlig for dette. Øvrige 

tømminger skjer i regi av LiBir, som er det interkommunale avfallsselskapet. Det er 

skjult avfallanlegg i bakken ved gjestehavna, med mulighet for sortering i restavfall, 



papiravfall og glass/metallavfall. Her er også tank for mottak av septik fra båter og 

bobiler. Det er henteavtale etter forespørsel på denne. 

 

På mottakspunktene ved Kaldvell og Tingsaker er det satt ut avfallsskap og/eller 

dunker for restavfall, papiravfall og glass/metall. Dersom det hensettes farlig avfall 

ved disse punktene, vil renovatøren gi beskjed om dette, og egen ansvarlig samler 

inn farlig avfall og leverer dette til Knudremyr. 

 

Tømmefrekvensen er sesongavhengig. I lavsesong er det tømming om lag en gang i 

uken, mens det i høysesongen kan være tømming hver dag. 



Gebyrer 

Omkostningene ved mottaksordningen dekkes i dag delvis av båtplassavgiften og 

hytterenovasjonsgebyrene. Denne ordningen vil videreføres, da det ikke er 

hensiktsmessig å ha gebyr per leveranse for det som er typisk avfall fra fritidsbåter. 

Generelt 

I de mindre havnene nær sentrum og i Kirkekilen er det manglende 

parkeringsmuligheter slik at avstand til bolig for de fleste brukere er forholdsvis liten. 

For havnene med unntak av Kirkekilen, er også avstanden til avfallsmottak i andre 

småbåthavner kort, slik at særlig spesialavfall kan leveres uten for store ulemper for 

brukeren. I Kirkekilen er det om lag 300 meter til hytterenovasjonspunkt som kan 

benyttes for alle typer avfall. 

Typisk avfallstype er usortert restavfall, da det som oftest ikke sorteres avfall om bord 

i de enkelte båtene. Det er likevel muligheter for å levere glass/metall og papir som 

egne avfallsfraksjoner. 

Kommunens avfallsplan og en kortfattet beskrivelse av leveringsmuligheter med en 

oversikt over anleggenes plassering skal være publisert på kommunens 

hjemmesider, www.lillesand.kommune.no i tilknytning til annen relevant informasjon 

om småbåthavnene i kommunen. Her skal det også være utskrivbart skjema for 

rapportering av utilstrekkelige mottaksforhold. 

Evaluering 

Kommunen vil etter utarbeidelse av avfallsplan for kommunale småbåthavner søke å 

ha en sesongvis løpende evaluering av mottaksordningene med det interkommunale 

avfallsselskapet. Dette vil brukes til å eventuelt endre mottaksløsninger eller 

tømmerutiner for de enkelte havnene. Dersom det er kommet inn avviksskjema i 

løpet av sesongen, vil disse også tas med i vurderingen. 

 

 

 

http://www.lillesand.kommune.no/

