
Skydda dig  
mot båtstölder
I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet  
polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar.  
Du som är båtägare kan förebygga inbrott i båten och stöld 
på flera sätt. Till exempel genom att använd ett godkänt lås, 
fotografera och märka båten och båtmotorn. 

www.polisen.se/halland 114 14

Tips och råd



•	 Se	över	låsanordningar	och	larmfunktioner.	Låt	helst	båten		
	 ligga	i	en	bevakad	hamn.	Lås	fast	den	med	godkänt	lås,	kät-	 	
	 ting	eller	härdad	låsbygel	(klass	3).	Även	om	den	står	på	trailer		 	
	 på	land.

•	 Stöldmärk	din	båt	och	båtmotor.	En	märkning	gör	att	den	blir		 	
	 mindre	attraktiv	att	stjäla.	Märk	båten	med	skrovnumret	på		 	
	 flera	dolda	ställen	(tillexempel	i	stuvfack,	bakom	lådor	eller	i		 	
	 motorrummet).	Notera	din	motors	identifikationsnummer.

•	 Förse	motorn	med	dold	strömbrytare,	startspärr	eller	liknande.

•	 Se	över	belysning	där	båten	förvaras.	Inhägna	uppställnings-	 	
				 platser	för	trailers	eller	överväg	kameraövervakning	vid	större								
	 båtplatser.

Råd för att förhindra stölder  
ur eller av din båt:



Tjuvarna passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre  
människor rör sig i anslutning till båtarna. Det är främst fritidshusområ-
den och uppställningsplatser för båtar som drabbas. Tjuvarna tar helst 
4-taktsmotorer som har 40 hästkrafter eller mer.

Samarbete förhindrar brott

Med	bra	samarbete	och	samverkan	kan	vi	komma	långt	i	det	brottsfö-
rebyggande	arbetet.	Genom	att	minska	tillgängligheten	kan	vi	försvåra	
för	tjuvarna.	Med	hjälp	av	engagerade	båtägare	kan	många	båtrelaterade	
stölder	förebyggas.	Det	har	visat	sig	effektivt	att	bilda	nätverk	mellan	
olika	intresseorganisationer.

I	ett	område	med	bra	kontakt	mellan	båtägarna	utvecklas	möjligheter	att	
förebygga	brott.	När	någon	ska	vara	borta	blir	det	naturligt	att	kontakta	
dem,	bryggchefen,	hamnkapten	eller	vaktchefen.	På	så	sätt	finns	det	
uppgifter	om	vem	som	ska	kontaktas	om	något	skulle	hända.



Om	du	lämnar	båten	en	längre	tid	kan	du	be	någon	om	hjälp	med	att	ha	
uppsyn	över	din	båt.

Minimera risken att drabbas

*		 Se	till	att	lamporna	tänds	vid	olika	tider

*	 	Hålla	båten	ren	och	snygg	från	fågelspill		 	

*		 Fälla	ner	eller	öppna	kapellet	då	och	då

*		 Sätta	upp	flaggan	

*		 Hänga	ut	en	handduk		eller	dylikt

*		 Ösa	båten	regelbundet

*		 Försök	att	få	din	båt	att	se	”bebodd”	ut 

Du kan be om hjälp med att:



Båtsamverkan i Kungsbacka
De	senaste	åren	har	Polisen	sett	att	antalet	motorstölder	har	ökat.		
Polisens	arbete	för	att	förhindra	tillgrepp	av	båtmotorer	löper	under	hela	
året.	Det	finns	dock	vissa	tider	på	året	då	det	sker	fler	stöder	av	motorer,	
främst	under	våren	och	hösten.

Båtsamverkan	Kungsbacka	är	ett	samarbete	mellan	Kungsbacka	
kommun,	lokala	Brå	och	Polismyndigheten	i	Hallands	län,	närpolis-
område	Kungsbacka.	Målet	är	att	minska	antalet	båtrelaterade	brott	i	
Kungsbacka	kommun.	

 ”Genom att samverka med kommunen 
ökar vi tryggheten  i våra hamnar. Vi vill 
även förebygga brott och göra båtägare 
uppmärksamma på hur de kan minimera 
risken att drabbas av stöld.”

Christer Bartholdsson
närpolischef i Kungsbacka



Har	du	misstankar	om	att	en	stöld	är	på	gång	eller	gör	du	iakttagelser	av	
personer	och	fordon	som	uppträder	misstänkt	ska	du	kontakta	Polisen.	
Var	uppmärksam	på	personer	som	rör	sig	i	området	utan	synbara	
ärenden.		

Du	är	alltid	välkommen	att	ringa	Polisen	om	du	misstänker	brott.	Vår	
uppgift	är	inte	bara	att	utreda	brott,	utan	också	att	förebygga	och	
förhindra	brott.	

Kontakta Polisen vid minsta misstanke

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor



I dina kontakter med Polisen är det bra om du kan ange:

•	 Exakta	tidpunkter.

•	 Bilar	och	fordon	–	skriv	upp	registreringsnummer,	fabrikat,	
färg,	andra	kännetecken	som	dekaler	eller	trasiga	ljus,	var	fordo-
net	försvann.

•	 Personer	–	tänk	på	antal,	kön,	ålder,	längd,	kroppsbyggnad,	
hårfärg,	klädsel,	glasögon,	skäggväxt,	väskor/påsar	och	andra	
kännetecken.



Ring 112
– vid larm eller pågående brott

Ring 114 14
– när du vill anmäla brott,  

tipsa Polisen eller har frågor

Kontakta Polisen

Telefon: 114 14 
E-post: polismyndigheten.halland@polisen.se

Webb: www.polisen.se/halland

Polisen i Kungsbacka i samverkan med Kungsbacka kommun i den 
gemensamma brottsförebyggande satsningen mot båtstölder.  

Vi finns även på Facebook ”Båtsamverkan Kungsbacka”.

Båtsamverkan Kungsbacka
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