
 

 

Internationellt certifikat för fritidsbåt 
Information 
 
Ansökan sänds till Svenska Båtunionen med post eller scannas och mailas (tecknat original samt 
eventuella kompletterande handlingar). Avgift enligt prisuppgift nedan betalas samtidigt till BG 
810-4515 (Svenska Båtunionen). 
 
Ett certifikat kan innehålla en ägare och en befälhavare. Finns flera ägare eller befälhavare måste 
flera certifikat utfärdas. 
 
* Vid ”snabbehandling” (se priser nedan) måste direktkontakt tas med handläggare hos SBU kansli 
för överenskommelse om hantering, handläggningstid mm. 
 
 

 

 

 

af Pontins väg 6 
115 21 Stockholm 
Tfn 08-545 859 60 
Epost 
intcert@batunionen.se 
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Ägare/befälhavare medlem i förening ansluten 
till Svenska Båtunionen. 
 

● Nyanmälan av certifikat 750 kr per 
ägare, plus 750 kr per befälhavare (både 
ägare och befälhavare är medlemmar) 

● Förnyelse av certifikat 400 kr per ägare, 
plus 400 kr per befälhavare (både ägare 
och befälhavare är medlemmar) 

● Snabbehandling plus 300 kr per ägare, 
plus 300 kr per befälhavare (både ägare 
och befälhavare är medlemmar)* 

 

Ägare/befälhavare är inte medlem i förening 
ansluten till Svenska Båtunionen. 
 

● Nyanmälan av certifikat 1500 kr per 
ägare, plus 1500 kr per befälhavare (om 
både ägare och befälhavare inte är 
medlemmar)  

● Förnyelse certifikat 1000 kr per ägare 
plus 1000 kr per befälhavare (om både 
ägare och befälhavare inte är 
medlemmar)* 

● Snabbehandling plus 300 kr per ägare, 
plus 300 kr per befälhavare (både ägare 
och befälhavare är medlemmar)* 

Uppgifter om båten   
Båtens namn:   
        
Registreringsnummer (i klubb t ex):  Klubb/Hemmahamn: 
             
Båttyp/modellbeteckning:  Byggare: 
             
Byggår (färdig):   
        

Mått (Anges i meter och centimeter samt kilogram)   

Längd över allt:  Största höjd: 
             
Största bredd:  Djupgående: 
             
Segelyta:  Deplacement: 
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Maskin (för framdrivning)   

Inombordsmotor   |  Utombordsmotor    

Fabrikat:  Årsmodell: 
             
Motornummer:  Motoreffekt (kW): 
             

Personuppgifter för båtens 
ägare och befälhavare 

 

Ägare:  Befälhavare: 
Namn:  Namn: 
             
Adress:  Adress: 
             
Postadress:  Postadress: 
             
Telefonnr:  Telefonnr: 
             
e-post:  e-post: 
             
Nationalitet:  Nationalitet: 
             
Personnummer:  Personnummer: 
             
Passnummer:  Passnummer: 
             
Klubbtillhörighet: (fullständigt klubbnamn)  Klubbtillhörighet: (fullständigt klubbnamn) 
             
   

Samtliga lämnade uppgifter är korrekta. Intygas:   
Ort:  Datum: 
   

Ägarens namnteckning  Befälhavarens namnteckning 
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Båtägare, som ej genom köpehandling eller minst två års registrering i klubbregister kan lämna uppgifter 
om båten, skall här nedan genom intyg av klubbfunktionär styrka att uppgifterna är korrekta. 
 
Härmed intygas att lämnade uppgifter överensstämmer med av mig kända och kontrollerade förhållanden. 
 
Namnteckning   
 

Namnförtydligande: 
 

Funktion i klubben:  Klubb: 
             
Adress:  Postadress: 
             
Telefon:   
        


