AVTALE OM VINTEROPPLAG PÅ LAND
Etter at avtale er akseptert, kan du fullføre bestillingen. Da vil du få en mail som bekrefter at du har
bestilt plass. Tildelt plass vil stå på oppslagstavlen på Min Side. Det sendes ut vinter-nøkkelkort før
sesongen starter og etter at faktura er betalt.
Ved aksept av denne avtale forplikter leietaker seg til å forholde seg til følgende:

 Følge anvisninger gitt av Driftssjef.
 Lagring i Bukta:
Båteier må selv sørge for tilfredsstillende opplagskrybbe eller støttebukker og sørge for at båten er
forsvarlig understøttet og avstivet. Leietaker er ansvarlig om båten skulle velte og forårsake skader på egen
og/eller andres båter.
Båteier selv sørge for transport til Bukta. Båter må være rengjort under vannlinje før de plasseres på
opplagsplassen. Dette etter krav fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Etter avtale med
administrasjonen kan lastebil med kran heise båter på land på Tangen og høytrykk spyle båten på
spyleplassen. Det samme gjelder for båter som tas opp med båttilhenger.
Lagring på Tangen:
For motorbåter er det viktig at hovedstøttepunktene under skrogets brede del benyttes. Følg eventuelt
anvisning/anbefaling fra leverandør av båt og opplagsmateriell. Det kreves 3 støtter på hver side for båter
mellom 30 og 40 fot, for båter større enn 40 fot kreves 4 støtter på hver side og for båter større enn 50 fot
kreves 5 støtter på hver side. Under støttene skal det benyttes plate for å skåne asfalten. Alle seilbåter med
masten oppe skal lagres i fast stålkrybbe. Båteier må selv sørge for godkjent opplagsutstyr og de er
forpliktet til å følge anvisningene til leverandør av utstyret.
For opplag på Tangen og i Bukta gjelder:
 Det må ikke foretas arbeider med båtpuss etc. som er til sjenanse, eller som vil tilgrise andre båter på
opplagsplassen eller området forøvrig. Det er ikke tillatt med sandblåsing.
 Presenninger skal festes godt og ikke festes i støtter.
 Ikke forsøple opplagsområdet / p-plass med maling/bunnstoff etc.
 Ved fjerning av gammelt bunnstoff og påføring av nytt, skal det benyttes oppsamlingspresenning under
båten. Bunnstoffrester samles sammen og deponeres i miljøcontaineren. Ved neglisjering av dette krav, vil
vedkommende bli belastet kostnader for miljøsanering.
 Opplagsplassen skal feies og ryddes når båten fjernes. Krybbe/støtter fjernes fra området om det ikke er
inngått avtale med LBA om lagring av utstyret.
 Båten må være ansvarsforsikret, jfr. § 9 i vedtektene. Forsikringsnummer og selskap legges inn på «Min
side» under mine båter.
 Det er tilgang til korttids strøm på opplagsplassene. Man kan koble seg til strøm ved spesielle behov, f.eks.
lading av batteri, reparasjoner. Dette avtales med teknisk leder.
For de som trenger permanent tilkobling til strøm anbefaler vi at det benyttes egen strømmåler. Denne må
være av typen som ikke kan tilbakestilles. Ta kontakt med administrasjonen for avtale om dette.

 LBA er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte oppstå i opplagsperioden.
 Vi minner om at sesongen i Bukta er fra 1. oktober til 30. april, på øvre parkeringsområde til 15.
mai. På Tangen settes det opp egen tidsplan for opptak og sjøsetting.
Den som ikke har fjernet båten sin fra opplagsplass innen vintersesongen avsluttes, blir belastet
med kr. 500,- første døgn og deretter kr. 250,- pr oversittet døgn. Unntak kun etter avtale med
administrasjonen. Dersom båt ikke er fjernet innen fristen, vil adm. kunne besørge flytting av
båten for eiers regning.

