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MARGRETELUNDS VILLAÄGAREFÖRENINGS (MVF) REGLER VID ANVÄNDNING AV EL PÅ BRYGGOR 
 

ANVÄNDNING AV LANDMATNING 

1. Landmatning får endast användas för laddning av batterier, användning av handverktyg och dyligt. 
2. Anslutning av värmare är inte tillåtet. 
3. Max 2 dygns kontinuerlig inkoppling är tillåtet. 

INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING TILL LANDMATNING 

I denna småbåtshamn finns möjligheter att ansluta el till fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet 

med jord. 

Allmänt  

1. Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har isolertransformator monterad ombord, 

kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys. Gäller speciellt vid frekvent 

användning. 

2. Matningsspänningen i denna småbåtshamn är 230V 50 Hz enfas och 400V 50Hz trefas. Uttagen är av 

industriutförande enligt SS-EN 60309-2, Europa CEE uttag enfas 16A (blåa uttag). 

3. Åtgärder bör vidtas så att båtens flexibla anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna. 

4. Endast båtens flexibla anslutningskabel bör anslutas till uttagen. 

5. Endast en båt ska anslutas till varje uttag. 

6. Den flexibla anslutningskabeln ska vara oskadad och utan skarvar. Anslutningsdonen bör vara i gott skick. 

7. Fukt och salt i båtens intag kan orsaka fara. Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter 

den. 

Vid inkoppling  

1. Stäng av alla elapparater på båten. 

2. Undersök den flexibla anslutningskabeln och dess anslutningsdon för att säkerställa att de är i gott skick. 

3. Anslut den flexibla anslutningskabeln till båtens intag, först därefter till land matningen. 

4. Säkerställ att anslutningskabeln är placerad så att den inte blir skadad och att den inte medför risk att 

personer snubblar på den. 

Vid urkoppling 

1. Stäng av alla elapparater på båten. 

2. Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ur stickproppen från båtens intag. 

3. Stäng skyddslock över intaget så att vattnet inte kan tränga in. 

4. Rulla ihop den flexibla anslutningskabeln och säkerställ att anslutningsdonen är torra och rena samt förvara 

kabeln i torrt utrymme så att den inte skadas. 

Övrigt  

1. Om fel uppstår eller skada upptäcks på den fasta elinstallationen på bryggan eller i hamnområdet, markera 

med varningstriangel och kontakta bryggansvarig eller bryggfogde (se MVF:s hemsida www.mvf.se) och 

meddela vad som är fel. 

2. Vid akut elfel som döms vara fara för person, husdjur eller egendom och ansvarig person inte kan nås, 

kontakta behörig installatör för åtgärdande av fel. 

 


