
Informasjon om opplag og løft 2021-2022 

 Opplagsplassen skal være ryddig! Det skal ikke legges søppel i skråning mot 

Svelvikveien eller andre steder på tomta. Utstyr som ikke hører med til opplag tas med 

hjem i henhold til Havnereglementets §6.03 Ikke hensette joller, hengere eller annet 

utstyr som ikke er direkte knyttet til opplag.  

 Presenning og stativ: Om dette er bredere enn båten kan det IKKE settes på før båt ved 

siden av er oppe! 

 Spyling ved opptak: Ikke bruk for lang tid. Finvasken gjøres i krybba! 

 Båter med masten på: Kjøl skal låses sideveis. Alle fall skal trekkes bort fra masten til 

forstag/akterstag eller på annen måte sørge for at de ikke slår i masten ved vindvær 

 Strømforbruk: I henhold til havnereglementet §3.08 så skal bruk av strøm  avtales 

særskilt med Havnekomitéen. Det blir foretatt regelmessige målinger av forbruk. Viser 

måling et kontinuerlig forbruk av strøm utover ladning regnes dette som permanent 

forbruk og blir fakturert til en pris fastsatt av styret v/havnekomite. Lading av EL biler 

skal ikke skje i havna. Prisen for strømforbruk er med dagens priser kr 2,00 pr kwt.  

 Stiger: Disse skal være låst til krybben slik at de ikke kan brukes av uvedkommende 

 Strømkabler: Det skal kun brukes godkjente feilfrie kabler. Ikke plastkabler eller 

kabler som er skjøtet eller lappet med teip. Dette for å unngå jordfeil og strømbrudd på 

opplagstomten 

 Snø: Ved større snøfall så bør men sjekke at snøen ikke blir liggende på båten. Da vil 

belastningen kunne bli for stor på både krybbe og kjøl. Vind kan ha forskjøvet 

presenning slik at dette kan skje. Om båter ikke har opplagspresenning så skal båten 

måkes for snø regelmessig 

 Varmtvannsbereder: Sjekk at denne er avskrudd før båten kobles til strøm 

 Batterier: Om batterier lades om vinteren så sjekk at lader og batterier er i orden. Se 

etter regelmessig. Ingen grunn til at lader skal være tilkoblet kontinuerlig. Vi har hatt 

flere tilfeller der batterier har «kokt» ved opplag. Dette kan være svært brannfarlig 
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