
För att polisen i Sverige och polisen utomlands vid anträffande ska 
kunna identifiera godset är det viktigt att du som ägare omgående gör 
en polisanmälan och lämnar så detaljerade uppgifter som är möjligt om 
ditt gods. Båtens skrovnummer och båtmotorns motornummer 
samt typ av drivmedel är obligatoriska uppgifter för att godset ska 
registreras i aktuella system som stulet.  

Har du inte dessa nummer tillgängliga vid tidpunkten för anmälan, så 
är det viktigt att du så snart som möjlig kompletterar din polisanmälan 
(tilläggsanmälan) med dessa uppgifter. 

Ha koll på dina uppgifter och fyll redan nu i BÅTKORTET. 

Båtkortet är en ifyllningsbar pdf som du kan spara i din telefon eller i en 
molntjänst för att ha nära tillhands.

Man kan även använda sig av Lilla 
båtkortet. 

Så här gör du polisanmälan vid 
stöld av båt eller båtmotor



Båtkort 
 

För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din 
båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt. Fyll i dina 
samlade uppgifter och förvara detta dokument på din telefon, i en molntjänst eller 
liknande. Läs mer på http://www.larmtjanst.se/bat/  
 
Plats för fotografi på båten utvändigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plats för fotografi på båten invändigt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.larmtjanst.se/bat


 

 

 

 

Dina båtuppgifter 
 

Fabrikat 
 

Modell 
 

Tillverkn. nr 
 

Egen märkning 
 

Årsmodell 
 

Färg skrov 
 

Färg invändigt 
 

Bottenfärg 
 

Färg kapell 
 

Färg vattenlinje 
 

Segelnummer 

 

Spårsändare 

Motor, fabrikat 

 

Antal hk 

Serienummer 

 

Drevnummer 

Årsmodell 

 

Egen motormärkning 

Försäkringsbolag 

 

Försäkringsnummer 

Ägare 

 

Personnummer 

Övriga upplysningar 

 

 

 
Polisen nås dygnet runt på 114 14 
Vid pågående brott, ring 112 
Larmtjänst tipstelefon 020-325 325 
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FABRIKAT MOTOR: 

aNTAL hk: 

SECURMARk / BÅT annan märkning: 

 

SECURMARk / annan märkning: 

 

Försäkringsbolag: 

skrovnummer: MOTORnummer: 

årsmodell: 

fabrikat båt: 

modell båt: 

BåtkortetLilla
Genom att du fyller i denna lapp så gör du skillnad.  
Vid en stöld så är de viktigaste uppgifterna med när du gör en  
polisanmälan. Vill du fylla i mer - sök på ”Båtkortet” på polisen.se 

texta tydligt!

Veta mer? 
 Sök på 

båtsamverkan  
på polisen.se eller 

larmtjänst.se
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