
  

 
 
 
Regler för användning av el och elsäkerhet  (2006-03-27) 
 
Allmänt: 
Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5 gäller. 

All elförbrukning ska begränsas till nödvändigt behov med tanke på de elkostnader som kan 

drabba föreningen vid onormalt utnyttjande.   

För att få ansluta el måste man: 

- Följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas. 

- Som båtägare ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan härledas till 

felaktig elinkoppling. 

- Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrifterna. 

- Endast använda lämplig oskadad elmaterial, förlängningssladdar av rätt kvalitet mm. 

- Anmäla uppmärksammade fel och brister till styrelsen/hamnkontoret. 

- Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med varningsanslag, 

om ansvarig ej kan nås. 

 
Följande gäller i och inom Getteröns småbåtshamn. 

- Inkoppling av el vid bryggorna får ske enligt två alternativ. 

1. Medlemmar och gäster som erlagt platsavgift: 

El till båten får vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i båten eller 

inom hamnområdet. 

2. Medlem som mot avgift tecknat avtal för elinkoppling: 

El får vara ansluten även när besättningen inte är närvarande. Speciell märkning 

erhålls av hamnkontoret. När båten är obemannad får inkopplingen endast förse 

mindre förbrukare typ batteriladdare, kyl odyl. ej värmare. 

- Anslutningskabel ska ha utförande som beskrivs på följande sidor. 

- Användning av mobil utrustning för laddning av batterier eller liknande samt 

användning av el-verktyg kan ske i båt som på land under förutsättning att apparater och 

kablar är av godkänt utförande och oskadade. 

- Anslutningskabel får ej vara spänningssatt om den inte är ansluten till båt. 

- Då båten står på uppställningsplatsen får el bara vara inkopplad när man befinner sig i 

båten eller dess närhet.



  

Anslutningskabel till fritidsbåt 

- Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk 
- Anslutningskabel av typ mångtrådig gummikabel (RDOE (HO7RN-F)) skall vara utan 

skarv eller förgrening, max 25 meter. 
- På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad 

anslutningskabel. 
- Montering av stickpropp och anslutningsdon får göras av den som har nödig kännedom. 
- Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som utfört 

montaget. 

För att ansluta jordad stickpropp av standardutförande till industriuttag rekommenderas fabrikstillverkad 
övergångsadapter. 
Hemmagjorda övergångssladdar (Adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid 
behov tillåtet för anslutning av båtar.  
Kabeln skall vara av gummi, typ RDOE, och kontakterna godkända av god kvalitet.  
För att undvika att skarvkontakten kommer i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m. 
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