
AVTAL
Båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt

Mellan nedanstående parter har överenskommelse träffats om båtsäkerhetskontroll av  
fritidsbåt i syfte att kontrollera fritidsbåtens funktioner och skick ur ett säkerhetsperspektiv  

och på följande villkor.

PARTER

Båtsäkerhetsombud 

Adress

 

Telefon och e-post 

Båtägare   

Adress

  

Telefon och e-post

 

Fritidsbåt  

1 § Uppdrag
Båtsäkerhetsombudet utförs på uppdrag av båtägaren. Båtägaren eller av båtägaren med fullmakt  
utsett ombud ska närvara vid båtsäkerhetskontrollen. 

2 § Ändamål
Båtsäkerhetskontrollen utförs genom besikning av båtens funktioner i syfte att identifiera och eliminera 
eventuella brister vilka kan påverka båtens sjövärdighet och säkerheten för personer ombord.   

3 § Omfattning
Båtsäkerhetskontrollen omfattar fritidsbåtens skrov och däck, motor och motorutrymme, bränslesys-
tem, elsystem, gasolinstallation, styrning och reglage samt i övrigt installation vilka inverkar på båtens 
säkerhet och funktion.



4 § Avgränsning
Båtsäkerhetsombudet utför inte någon bedömning avseende båtens ekonomiska värde.

5 § Ansvar
Efter utförd båtsäkerhetskontroll upprättar båtsäkerhetsombudet ett protokoll vilket skickas till båtä-
garen per brev eller e-post. Båtsäkerhetsombudets utlåtande utgör inte någon garanti för båtens skick 
eller bestånd. Båtsäkerhetsombudet ansvarar inte för skada eller omständighet till följd av vad som 
noteras och antecknas som anmärkningar i upprättat protokoll. Båtsäkerhetsombudet ansvarar inte för 
omständighet som inte kunnat upptäckas eller varit föremål för säkerhetskontroll. Sjölagen: se 1.kap 
9§, och 6kap.1§, redovisar båtägares ansvar beträffande eventuella fel och brister. Båtägaren äger såle-
des inte rätt att rikta anspråk om skadestånd eller ersättning från båtsäkerhetsombud för omständig-
heter beträffande båtens skick, eventuella skador eller med anledning av utförd båtsäkerhetskontroll.

6 § Avgifter
Avgift för båtsäkerhetskontroll är 600 kronor vilket ska erläggas av båtägaren till båtsäkerhetsombu-
det i samband med kontrollen. Avgiften inkluderar säkerhetskontroll av fritidsbåten och av båtsäker-
hetsombudet upprättat protokoll. Ombudets reseersättning med 1,85 kronor per km kan tillkomma. 

7 § Svenska Sjö AB
Svenska Sjö AB erbjuder reducerad självrisk vid godkänd båtsäkerhetskontroll. Reducerad självrisk  
vid skada förutsätter att godkänd båtsäkerhetskontroll av fritidsbåten utförts senast fem år innan  
skadetillfället. Se vidare i Svenska Sjö AB försäkringsvillkor.

Undertecknad båtägare uppdrar härmed till båtsäkerhetsombudet att utföra båtsäkerhetskontroll 
Avgift för båtsäkerhetskontroll är 600 kronor vilket ska erläggas av båtägaren till båtsäkerhetssombu-
det i samband med kontrollen.  

Avgiften inkluderar säkerhetskontroll av fritidsbåten och av båtsäkerhetsombudet upprättat protokoll. 
Ombudets reseersättning med 1,85 kronor per km kan tillkomma. på min fritidsbåt enligt ovanstående 
villkor.

Ort och datum  Ort och datum

Båtägaren  Båtsäkerhetsombud 


