
SANDNESSJØEN BÅTFORENING http://www.ssjbf.no

SØKNAD OM STRØMAVTALE/STRØMRUTINE Epost: post@ssjbf.no

Navn Epost Mobil

Adresse Postnr / poststed Plugg* Bryggeplass

*Type plugg i enden av (din) kabel. CEE (blå med 3 pinner) eller Schuko (2 pinner + jord).

1 Denne rutinen gjelder alle som bruker landstrøm, unntatt gjester som betaler gjestepris (døgnpris).

2 Bruker av landstrøm i havna, må søke om strømavtale på dette skjema. Det er krav om bruk av måler, og

all bruk av strøm skal registreres med måleren. Se unntak, p. 11.

3 Måleren kjøpes fra foreningen, og er da brukerens eiendom. Garantitiden er 2 år fra leverandøren.

4 Måleren bør plasseres om bord for å unngå problem med fuktighet, og plasseres tilgjengelig for kontroll.

Det må kun brukes kabel som tåler sjøvann, f.eks. H07-type. Skjøter utenom plugg/kontakt som fulgte

med måleren, tillates ikke. I perioder uten forbruk av strøm, skal måleren tas ut av strømsøyla.

5 Utstyr som tilkobles strøm om bord, skal være godkjent for maritim bruk.

6 Foreningen kan dra ut kabelen fra strømsøyla uten forvarsel hvis disse retningslinjer ikke blir fulgt. SMS

blir sendt. Brukeren kan bli nektet å bruke strøm.

7 Styret har vedtatt at ved feil i båtens elektroinstallasjon, skal den ikke tilkobles landstrøm før utbedringer

er utført.

8 Medlem med strømavtale må rapportere målerstand (kWt) til foreningen uoppfordret i løpet av 10 dg 

etter 31.12, 30.4 og 30.9. Dette gjøres på epost til post@ssjbf.no eller SMS til tlf. 909 45 748.

Hvis måling (kontroll) viser forbruk som ikke er i samsvar med strømrutinen, skal det beregnes et 

forbruk lik 1 md av det uttak som er målt.

9 Gjeldende pris pr kWh fastsettes av styret.

10 Etter rapportering vil faktura bli sendt med epost eller SMS.

11 Medlem uten avtale (uten måler, jf. punkt 2), kan bruke strøm gratis til lading/el.verktøy i maks.

2 døgn 1 x pr mnd. Foreningen har måler til utlån (mot depositum) for annen kortvaring bruk av

strøm, f.eks. til reparasjon om bord.

Etter bruk av strøm i hht dette punkt, skal kabelen tas ut av strømsøyla.

12 Bryggeformannen kan utføre kontroll av måler og kabel, og at p. 11 blir fulgt.

Ev merknader (f.eks. hvis du skal bruke måleren bare kort tid):

Strøminstruksen er lest og forstått.

Dato Underskrift

Søknad sendes pr post til: Eller som vedlegg til: post@ssjbf.no

Sandnessjøen Båtforening

Postboks 297

8801 Sandnessjøen

3.3.20 Søknad om strøm

Måler nr …....................................... kWh …................. er mottatt den..................................................

….....................................................................................

Underskrift

http://www.ssjbf.no/
mailto:post@ssjbf.no

