
FAQ Cykel-märkning 

 

-Jag har tidigare hört talas om att man kan DNA-märka sin cykel.  

Varför ska jag välja denna utökade märkmetod? 

SSF DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en 

mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt 

laboratorium för att spåra en ägare.  

SSF Cykel-märkning innehåller däremot fyra olika sorters märkningar bestående av MärkDNA med 

mikropunkter, UV-etsning av ID-kod, samt en QR ID-kod, som tillsammans ger en avancerad 

stöldskyddsmärkning i flera lager. Tre utav de nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats 

av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta 

vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning. 

-Varför kan jag bara märka EN cykel per märksats? 

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast en cykel per märksats då märkningen 

görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras 

tillsammans på ett och samma föremål. Skulle man fördela märkningen mellan flera cyklar blir den 

inte giltig och inte heller överlåtningsbar. 

-Kan jag använda mig av SSF-Cykelmärkning till min moped eller Scooter? 

Nej, märkningen är framtagen och anpassad till enbart cyklar och el-cyklar. Andra produkter kan inte 

registreras i databasen på ett korrekt sätt. 

-Är UV-etsningen med sin ID-kod helt osynlig för blotta ögat? 

Märkningen är mycket diskret och kan bara svagt uppfattas av blotta ögat, men lyser upp starkt i 

blått sken när den belyses med en UV-lampa. 

-På vilka material kan UV-etsningen användas? 

UV-etsningen fungerar på målade och lackade ytor på cykeln, samt på kolfiber. 

-Hur kan UV-etsningens ID-kod synas för polisen, när jag själv inte ser den? 

Den unika ID-koden blir synlig för polisen i ljuset av en UV-lampa. 

-Kan jag använda överbliven MärkDNA med mikropunkter till att märka andra föremål än min 

cykel? 

Nej, all MärkDNA med mikropunkter, UV-etsnings koderna och QR-koden är knutna till just din cykel-

märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare. 

-Kan vem som helst få reda på en ägare till en cykel genom att skanna QR-koden? 

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om cykeln 

är anmäld stulen.  

-Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter? 

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen. 

-Kan jag överlåta märkningen om jag säljer cykeln? 

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på xxx kr och blir då registrerad som ny ägare. 


