
Båt fot

Kr pr fot 
løft inn 
og ut

Kr pr fot 
spyling

Kr pr fot lagring i 
oppvarmet hall

14-16 110 38 377
17-21 110 38 389
22-25 110 38 431
26-28 110 44 485
29-30 110 44 517
31-34 110 44 539
35-39 110 44 572
40-45 110 49 604
46-50 110 54 637
51-53 110 60 700

10,-/fot

858,-/time

10,-/fot/døgn

Plassleie ute , korttids opp til 8 timer:
(i lift eller på støtter) 8,-/fot

Plassleie inne: 20,-/fot/døgn
(i lift eller på støtter)

Arbeid utført av SKARSVAAG i ordinær arbeidstid:
Sveising, mekanikk 950,-/time
Elektro 1150,-/time

1.080,-/motor

810,-/motor

Plassleie ute:

Service og lagring f.o.m. Mai 2022
Alle priser eks mva.

Leie av høytrykkspyler:

Oppstilling på land:
(medgått tid faktureres)

Vedlegg: Vilkår for vinterlagring

(i lift eller på støtter)

Konservering innenbordsmotor:

Konservering utenbordsmotor:

service@skarsvagboats.no     /     40 03 11 46



 

Skarsvåg Boats AS, avdeling service og båtlagring - Org.nr. 915 518 451 
 

www.skarsvaag.com  -  +47 915 94 307 -  post@skarsvagboats.no   

           Singsholmen, 20.12.2021 

 
Vilkår vinterlagring 
 
Ved overlevering til vinterlagring. 

- Ved overlevering til SKARSVAAG, påse at båten er forsvarlig fortøyd. 
- Eventuelle vanntanker og septiktanker tømmes for innhold før innlevering 
- Alt løsøre som ikke tåler vinterlagring og kulde må fjernes før innlevering 
- Ved oppsett er spyling obligatorisk 
- Alle batterier vil bli frakoblet  
- Motor(er) vil bli konservert med gjennomkjøring av frostvæske ved opptak 

 
Ved utlevering etter vinterlagring 

- Utlevering/sjøsetting av leieobjekt etter vinterlagring avtales fortrinnsvis når 
leieobjekt settes inn. Hvis leietaker ønsker a ̊endre avtalt uke/dato for 
utlevering/sjøsetting, kan dette medføre et pristillegg pa ̊minimum kr 1.500.  

- Utleverin/sjøsetting i ikke avtalt uke/dato, ma ̊avtales sa ̊tidlig som mulig og 
senest 3 uker før ønsket dato. Vær oppmerksom på at det ikke alltid vil være 
mulig å endre tidspunkt grunnet vår logistikk. 

-  
Forsikring og ansvar 

- Leietaker er selv pliktig til å ha gyldig forsikring for leieobjektet. 
Forsikringen må minimum dekke skade (generell ansvarsforsikring), 
brann og tyveri. 

- Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, 
samt opplags- og tildekningsmateriell. SKARSVAAG er ikke ansvarlig for 
tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjepart. 
SKARSVAAG er heller ikke ansvarlig for fuktskader og/eller skade påført ved 
naturbegivenheter som vind, nedbør, flom etc. 

 
Arbeid på lagringsobjekt under lagringsperiode 

- Leietaker har ikke anledning til å selv utføre arbeid på lagringsobjekt under 
lagringsperiode, med mindre dette er avtalt på forhånd. 

- Leietaker kan bestille tid på utendørs oppstillingsplass før sjøsetting dersom 
man ønsker å utføre arbeid selv. (polering, maling, bunnstoff, service osv.) 

 
Særskilte vilkår for båter som lagres utendørs: 

- Alt løst utstyr som puter, drivstofftank, navigasjonsutstyr etc bør tas ut av 
båten. 

- Ettersyn av båten under lagringsperiode er leietakers ansvar. SKARSVAAG 
fører ikke ettersyn av båter som lagres utendørs, med mindre dette er avtalt 
på forhånd. 

- Leietaker kan selv utføre arbeid på båten så lenge dette avtales med 
SKARSVAAG før arbeid påbegynnes. Område rundt båten skal tilbakestilles til 
samme stand som det var før arbeidet begynte. Leietaker er selv ansvarlig for 
at evt. avfall etter utført arbeid fjernes.  
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Miljø: 
- Lagringsobjekt må være i slik teknisk stand at det ikke er fare for utslipp av 

olje, kjemikalier, septik etc. til det ytre miljø.  
- Det er ikke tillatt å lense annet enn rent vann ved vårt bryggeanlegg/marina. 

Det må ikke under noen omstendigheter slippes ut diesel eller andre 
kjemikalier til sjø ved vårt anlegg. 

 
Fakturering: 

- Faktura for oppsett/utsett, konservering og vinterlagring faktureres når 
leieobjektet settes inn/på land (sistnevnte gjelder lagring utendørs). Eventuelle 
utførte service/jobber vil bli fakturert når utført.  

- Leieobjekt vil ikke bli utlevert hvis det foreligger forfalte ubetalte fakturaer. 
 
Generelle vilkår: 

- Pris for lagring beregnes etter største lengde inklusive evt. Badeplattform, 
baugspyd, motor etc. Leieobjekt vil bli kontrollmålt ved innlagring. 

- Alle priser oppgitt er ekskl. mva.   


