
Är säljaren rätt ägare? Här är en checklista vid köp 

Det är näst intill omöjligt att med 100 % säkerhet veta att allt står rätt till när 
man köper något begagnat. Men om du följer checklistan nedan, som är 
framtagen av polisen och Larmtjänst, så förbättrar du dina möjligheter till ett köp 
där säljaren är rätt ägare till varan. 

1. Kontrollera säljarens identitet och mantalsskrivningsadress. Falska 
ID-handlingar förekommer. 

2. Skriv upp säljarens namn och personnummer. Är säljaren ovillig att 
lämna uppgifterna så finns det all anledning att vara misstänksam. 

3. Kontrollera båtens och/eller motorns identitet. Avläs på båten 
och/eller motorn. 

4. Skriv ned skrovnummer och motornummer. Båda avlästa på objektet. 
OBS! Båtens skrovnummer är inte det samma som den gamla ”blå 
skylten” som äldre båtar också är märkta med. Tänk på att skrov- och 
motornummer kan vara förfalskade. 

5. Skriv av eventuell registreringsbeteckning från båten. Ibland kan 
man skönja rester av gammal beteckning. Frivilliga båtregistret lades ned 
den 1 januari 2004. Larmtjänsts utredningsenhet har tillgång till gamla 
registreringsuppgifter och kan kontrollera uppgifterna. En gammal 
registreringsbeteckning kan vara behjälplig vid kontroll före begagnat köp. 
Det går dock inte att ny- eller omregistrera sin båt. 

6. Fråga efter båtpärm, instruktionsböcker, alla nycklar, servicebok 
och servicehandlingar. 

7. Kontrollera säljarens försäkring. Vilket bolag är båten försäkrad i? 
8. Kontrollera säljarens behörighet att sälja båten. Äger säljaren 

verkligen båten, eller motorn, som han försöker sälja? Har säljaren en 
äkta åtkomsthandling där han kan styrka sitt inköp av båten. Kontrollera 
med tidigare ägare. 

9. Är båten betald så att du som köpare inte behöver betala båten en 
gång till eftersom säljaren hade ett avbetalningskontrakt på 
båten? 

10.Kontrollera hos Sjöpolisen och Larmtjänst att båten, eller motorn, 
inte är efterlyst som stulen och att de uppgifter du noterat inför 
ditt köp är riktiga. 

På Larmtjänsts webbsida finns mängder med information om köp, stulna föremål, 
köpekontrakt etcetera.  www.larmtjanst.se  

Om CE-märkning kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats. 

 

                                    


