
 

Regler angående inkoppling och uttag av ström genom båtklubbens eluttag 

Medlemmar med förhyrd båtplats har möjlighet att under vissa förutsättningar 
använda sig av hamnens eluttag, för att få tillgång till el för sin båt och dess 
utrustning i normal omfattning. 
 
Inkoppling får ske först efter kontakt och medgivande av NBK:s 
Hamnansvarige och all användning skall ske enligt broschyren  
 
”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar”. 
  
Om elluttaget under säsongen kan anses som ringa, t.ex. för att använda 
handverktyg, ladda batterier o dyl., krävs ej mätning av förbrukningen, utan en 
fast avgift /säsong erläggs till klubben (för närvarande 2022 är avgiften 100 kr). 
 
Uttag av el utöver vad som sägs ovan, skall på ett tillförlitligt sätt som godkänts 
av hamnansvarig, mätas genom båtägarens försorg. Uppgift om total 
förbrukning under perioden från sjösättning till upptagning, lämnas snarast till 
hamnansvarig. Förbrukningen debiteras båtplatsinnehavaren efter en för varje 
tidpunkt av styrelsen beslutad taxa baserad på klubbens självkostnad. 
 
Användning/uttag av el på vinteruppställningsplatsen mäts via båtklubbens 
uttag med enskilda mätare per eluttag.  
Avläsning av mätare görs gemensamt av båtägare och hamnansvarig i 
samband med in- och urkoppling av elanslutning. 
 
Endast kablar avsedda för utomhusbruk och utan skarvar får användas.  
Skarv får endast förekomma vid ev. adapter vid elskåpet eller inne i båten. 
Sladdvindor, skarvdosor och grenuttag fyller inte säkerhetskraven och är inte 
tillåtna. Sladdar måste därför dras så att de inte hänger ner i vattnet. 
 

• Kabel som inte är ansluten till förbrukare (i båten) får INTE sitta i uttaget. 

• Kabel som dras ur uttaget skall rullas in och helst läggas skyddad i 
båten eller under täckning. Helst skall den även dras ur förbrukaren. 

• Kabel som skarvas måste skyddas mot fukt. Kabelvindor får inte 
användas annat än högst tillfälligt och under uppsyn. Helst skall inga 
skarvar finnas alls. 

• Dra ALDRIG ur en kabel för någon annan, såvida inte du ser att 
installationen är riskabel eller farlig, eller om du vet att det inte orsakar 
skada eller problem för båtägaren. 

• Vid tveksamhet – kontakta säkerhetsanvarig. Alltså: visa hänsyn, iaktta 
försiktighet, och lämna helst inte båten med ström inkopplad. 

 

Styrelsen Norje Båtklubb 

https://enenhamn.se/wp-content/uploads/2012/03/Elsakerhet.pdf

