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8. januar 2014 

 

Procedure for brug af el på bådpladser: 

Ifølge lejekontrakten for faste både er det tilladt at bruge el når man opholder sig i båden. 

Forbrug af el og vand under ophold i båden (dog ikke opvarmning) er inkl. i lejen. 

 

Lejekontrakten henviser ligeledes til havneregulativet: 

§ 6 Brug af el og vand. 

6.3 220 v el-installationer i fartøjer skal være udført efter gældende lovgivning, forinden 

tilslutning til marinens og havnens strømudtag. 

6.4 Brug af el til opvarmning (f.eks. varmeblæser m.v.) er ikke tilladt. 

6.5 Brug af el, når fartøjet er forladt, er ikke tilladt uden forudgående aftale med 

havneopsynet 

6.6 Ved ønske om vedvarende forbrug af el, skal der laves skriftlig aftale med havneopsynet, 

og alle forhold afregnes efter måler. 

 

Som beskrevet i havneregulativet er det ikke tilladt, at have fast strøm til båden når den er 

forladt uden forudgående aftale med havnevæsenet. 

 

Sejlerne kan uden kontakt til havnevæsenet have landstrøm på for opladning af batterier i en 

kortere periode på 1-2 døgn. Havnevæsenet trækker om tirsdagen alle stik ud, som er koblet 

til land uden aftale om fast forbrug af el. Øvrige hverdage trækkes stik hvis det observeres 

brug af el, når et fartøj er forladt (jf. §6 stk. 5 i havneregulativet). 

 

Bådejere der ønsker en aftale om fast strøm til båden, vil ved henvendelse til havnevæsenet få 

udleveret en elmåler, som herefter skal anvendes hver gang der er fast strøm til båden. Når en 

elmåler udleveres, noteres elmåler nr. og måler stand. Ved søsætning i foråret skal alle 

bådejere med en elmåler aflæse denne måler. Der vil blive opkrævet for forbruget siden sidste 

opkrævning. Der sendes et aflæsnings skema ud til de bådejere som har en elmåler. 

Aflæsningsskemaet skal afleveres på havnekontoret i udfyldt stand ved optagning af båd dog 

senest 30. november. Opkrævning af el vil efterfølgende blive sendt ud sammen med 

opkrævningen af pladsleje som forfalder 1. januar. 

Tillæg vedr. Brug af fast strøm på vinteropbevaringspladsen. 

Ved ønske om benyttelse af fast strøm på vinteropbevaringspladserne, skal bådejeren fremvise 

dokumentation for en gyldig helårs forsikring på båden. 

Samtidig skal pågældende bådejer, som ønsker at ligge med fast strøm skrive under på, at alle 

installationer ombord på båden er lovlige. 

Alle som ønsker, at benytte fast strøm vil blive opkrævet gældende takst for betaling af el, 

ifølge takstregulativet. Havnekontoret vil udlevere en elmåler til sejleren, som fremover vil 

blive opkrævet et depositum på 500 kr. ved udlevering af måleren. Depositummet 

tilbagebetales når sejleren levere måleren tilbage i samme stand, som da den blev udleveret.  

Depositummet vil blive opkrævet i forbindelse med udlevering af alle målere, som udleveres 

både sommer og vinter. 


