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Angående användandet av elektriska avfuktare
Styrelsen har på sitt möte 6/10 diskuterat frågan om användandet av elektriska avfuktare, men
kom inte fram till något definitivt beslut.
Enligt våra gällande ordningsregler (avsnitt 6) är det tillåtet att använda S eller CE märkta
avfuktare efter anmälan till styrelsen. Frågan har inte varit så aktuell tidigare, och styrelsen
har ännu inte fått in en enda anmälan om detta. Eftersom vi under hösten fått ca 5
förfrågningar från medlemmar som vill ha elektriska avfuktare inkopplade även när man inte
är på plats (inte har uppsikt), beslutade vi på mötet att utreda om elanläggningen klarar detta
och om det är säkert från ett brandskyddsperspektiv.
Det preliminära resultatet, som framkommit i samråd med våra el- och brandskyddsansvariga,
är att elanläggningen med god marginal klarar ett större antal inkopplade avfuktare, men från
ett brandsäkerhetsperspektiv ökar riskerna för brand inte obetydligt. En avfuktare måste
kopplas in med sladdar av mycket god kvalité (vi brukar slarva med det) och även underhållas
med filterbyten under säsongen. Ett inte obetydligt antal bränder per år uppstår på grund av
avfuktare, se länk:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2020/overbelastade-luftavfuktareokar-risken-for-brand
Styrelsen noterar också att ordningsreglerna är tvetydliga. Utgångspunkten har av
brandsäkerhetsskäl hela tiden varit att vi ska undvika att ha inkopplade elapparater i våra båtar
när vi inte är där, vilket framgår av resonemanget under avsnitt 5 i ordningsreglerna.
Undantagen har hittills varit att batteriladdare (en kortare tid) och frostvakter med en effekt på
max 200W, efter anmälan till styrelsen.

Beslut om uppdatering av ordningsreglerna beräknas fattas på nästkommande styrelsemöte
10/11 – fram till dess gäller nuvarande regler, vilket innebär att det är tillåtet att använda
elektriska avfuktare efter anmälan till styrelsen vilket är viktigt för medlemmen om olyckan
skulle vara framme (brand).
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