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For å opprettholde høy sikkerhet på opplagsplassen skal følgende momenter
gjennomføres og kontrolleres.
1:

Plassering av båter.
Båter med høyt tyngdepunkt og som er mest utsatt for vind skal plasseres
slik at vind påvirker stabiliteten minst mulig. Sikres med lodd og stropper i
tillegg til tilhørende krybbe.
Det er båteier som er ansvarlig for at krybben er konstruert slik at den tåler
belastningen av båt og de krefter som virker på konstruksjonen under en
storm. Brukes trematerial i konstruksjon av krybben må materialet
dimensjoneres tilstrekkelig og påse at det ikke finnes råte eller sprekker.
Innsetting av skruer langt ut mot endene på treverk kan gi sprekkdannelse
som under en storm med bevegelse i konstruksjonen kan få skruene til å
løsne.

2:

Store motorbåter på egen vogn plasseres om mulig på rekke for å få endene
på draget i samme retning.

3:

Alle utstikkende drag (trekkroker) på opplagsvogner skal merkes med pinne
tredd gjennom/ festet til kroken. Denne skal være malt i reflekterende rød
eller orange farge. Plastbånd med reflekterende farge kan også benyttes.
Dette for å hindre påkjøring av bil og hjullaster, samt at det letter arbeidet
ved snørydding.

4:

Små tilhengere plasseres mest mulig samlet, f. eks. midt på plassen.

5:

Holde det ryddig på plassen for å lette tilgang til vann og strøm.

6:

Paller og annet treverk som brukes i forbindelse med opplag samles på egen
avsatt plass.

7:

Kontrollere at båteier rydder opp rundt båten.

8:

Kontrollere at båteier ikke forurenser plassen, bruk av ulovlige kjemikalier og lignende,
samt fjerne rester etter skraping/sliping av bunnstoff. Asfalten skal
tildekkes med presenning når slikt arbeid gjøres. Ved akutt forurensing
hvor det lekker olje, diesel, frostvæske eller andre farlige stoffer fra båt skal
tiltak for å begrense utslipp iverksettes straks. Det er båteiers plikt å
organisere dette arbeidet som også inkluderer å renvaske tilsølt område.

9:

Alle hengere, opplagsvogner og krybber skal merkes med navn, tlf. nr. og nr.
på plass i havna.

10:

Hengere og krybber som ikke blir merket, vil bli fjernet fra plassen.

11:

Opplagsplassen skal ikke benyttes som lagerplass for hengere og
opplagsvogner som overhode ikke er i bruk, sommer som vinter, Disse må
fjernes fra plassen.
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