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Information om märkning av båtar 
Båtar med eller utan nationalitetsbevis och fiskebåtar1 ska vara märkta. Hur 
märkningen ska se ut och var den ska anbringas i respektive fall framgår under de 
tre rubrikerna nedan. 

Observera att en registrerad båt inte får hållas i drift utan nedanstående märkning. 

Båtar med utfärdat nationalitetsbevis eller båtar som används till 
yrkesmässig uthyrning 
En båt med utfärdat nationalitetsbevis eller en båt som används för yrkesmässig 
uthyrning ska vara märkt enligt följande: 

- Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. 
Beteckningens karaktärer ska vara minst 2 cm höga och minst 5 mm breda. 

- Signalbeteckningen ska finnas anbringad, väl synlig, på båda sidor av 
skrovet. Beteckningens karaktärer ska vara minst 75 mm höga och ha 
minst 15 mm stapelbredd. 

Båtar utan utfärdat nationalitetsbevis 
En båt utan utfärdat nationalitetsbevis ska vara märkt enligt följande: 

- Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. 
Beteckningens karaktärer ska vara minst 2 cm höga och minst 5 mm breda. 

Fiskebåtar 
En fiskebåt ska vara märkt enligt följande: 

- Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. 
Beteckningens karaktärer ska vara minst 2 cm höga och minst 5 mm breda. 

- Båtens distriktsbeteckning ska finnas anbringad, väl synlig, på båda sidor 
av förstäven. Beteckningens karaktärer ska vara minst 25 cm höga och ha 
minst 4 cm stapelbredd. Märkningen ska utföras med svart färg på ljus 
botten alternativt vit färg på mörk botten. 

- Båtens hemmahamn ska vara angiven, väl synlig, på akterspegeln 
alternativt på ömse sidor vid akterstäven. Fartygets namn ska också vara 
angivet, om fartyget har ett sådant. Märkningens karaktärer ska vara minst 
75 mm höga och ha minst 15 mm stapelbredd. Märkningen ska utföras 
med svart färg på ljus botten alternativt vit färg på mörk botten. 

 

Bestämmelser för hur fartyg ska vara märkta finns i 4 kap. förordning (1975:929) 
med vissa bestämmelser om fartygs identifiering. 

                                                 
1 Med fiskebåt menas båt som används till yrkesmässigt fiske. 
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