
Åstveitvågen Båtlag 
 

Instruks for bruk av strømkabler, gjeldende fra 01.06.2021. 

 
1. Alle som ønsker å bruke strøm ombord i båten må kjøpe en standard kabel med strømmåler fra 

båtlaget. Hver måler har et unikt serienummer. Andre kabler og målere er ikke godkjent. Ordningen 
gjelder hele året!  
 

2. Bestilling av kabel, gjøres til strom@avbl.no eller ved å kontakte lagets materialforvalter, innbetaling 
av strømkabel gjøres ved bankinnskudd/ faktura. Prisen for kabelen er 1950 kroner til medlemmer. 

 
3. Når du selv er ombord i båten kan du bruke annen kabel uten måler til lading eller lettere arbeid om 

bord. I slike tilfeller skal kabelen fjernes før du går fra båten!  Dette gjelder selv om du oppholder 
deg andre steder i havnen. 

 
4. Når du bruker strøm til oppvarming, avfukter, drift av kjøleskap og andre faste installasjoner 

ombord, skal alltid kabel med måler brukes, selv om du er ombord i båten. Øvre grense for varig 
uttak er 500W. 
 

5. Målerstand sendes med bilde av måler, til strom@avbl.no  seinest 31 mars hvert år.  I tittelfeltet på 
eposten skrives dato for avlesning, medlemsnummer og navn. Sjekk at målerstand er lesbart i bildet.  
Strømforbruk er ikke registrert før du har fått kvittering fra strom@avbl.no. Medlemmet er ansvarlig 
for at strømforbruket blir lest inn til riktig tid. De som ikke har tilgang til epost, eller som trenger 
hjelp med å lese av måler, avtaler dette med styret. 
 

6. Målerstand skal alltid sendes inn, selv om du ikke har brukt strøm siden forrige avlesning. 
Manglende avlesning medfører et gebyr på 3000 kroner. 

 
7. Båter som er tilkoblet med ikke godkjent kabel, vil bli frakoblet, og utstedt et gebyr på 3000 kroner. 

 
8. Forbruket faktureres pr kwh, styret justerer prisen pr kwh, som vil bli offentliggjort på lagets 

kommunikasjonsplattformer. (nettsider, facebook)  
 

9. Medlemmer er personlig ansvarlig for sin kabel. Kabel kan selges tilbake til båtlaget for 1000 kroner 
når du selger båtplassen, eller ikke lenger har bruk for kabelen, forutsatt at kabelen er i god stand og 
innenfor garantiperioden på 5 år fra juni 2021.  

 
10. Medlemmet kan låne ut kabel til andre medlemmer, men medlemmet som er registrert eier av 

kabelen er ansvarlig for det strømforbruket som er gått på hver måler. 
 

11.  Kablene leveres med 5 års garanti, og har IP 54 for måler og IP 44 for kabel. 
Det er sprut og spylesikker, det betyr at kabelen er god rustet for klimaet i havnen, men den er ikke 
beregnet for å være i varig kontakt med saltvann. En forutsetning for garanti er at kabelen er 
behandlet godt, at man selv ikke har skrudd/mekket på den og at den ikke har ligget i saltvann. 
Garanti henvendelser, skal gå til strom@avbl.no eller materialforvalter. 
 


