SKADEANMÄLAN KÄLLARÖVERSVÄMNING
– för fastighetsägare som vill anmäla källaröversvämningar till Karlstads kommun

Reviderad 2018-06-26
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om
fastigheten

Postadress

Fastighetsägare
Mobil

Telefon (dagtid)

E-post

Datum då skadan inträffade
Anmälan gjord till försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Ja
Har du skadeanspråk mot Karlstads kommun?*

Ja

Nej

Nej

Tidigare översvämningar

Nej

Ja

Årtal:

*Om svaret är ja på ovanstående fråga måste en skriftlig begäran innehållande en noggrann
specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor) och ritningar på fastighetens VA-installation
lämnas in till VA-avdelningen.
Har spillvatten (avlopp) eller dagvatten (regnvatten) kommit in i fastigheten?

Orsak till skadan
och händelseförlopp

Spillvatten

Dagvatten

Både spill- och dagvatten

Oklart

Hur kom vattnet in (exempelvis via golvbrunn, garagenedfart, källarfönster, källarvägg, etc.)

Har vatten runnit in i fastigheten från närliggande gata eller annan hårdgjord yta?

Ja

Nej

Övrigt (beskrivning av händelseförloppet) t.ex. hur strömmade vattnet in i fastigheten, hur högt upp stod vattnet (cm) vilka åtgärder
vidtogs, regnmängd etc.)

Postadress: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Bankgiro: 405-2213
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Hur avleds fastighetens takvatten (stuprör)?

Uppgifter om
fastighetens VAinstallation.

Hur avleds fastighetens dräneringsvatten?

Finns det golvbrunnar?

Finns det utvändiga spygatter på fastigheten?

Finns backventil installerad?

Skador som har uppkommit vid denna översvämning?

Uppgifter om
skadan

Åtgärder som vidtagits efter denna översvämning

Vidtagna
åtgärder

Läs gärna broschyren ”Viktigt att veta om källaröversvämningar” för mer information. Broschyren kan
beställas av VA-avdelningen eller hämtas på karlstad.se.
Datum

Underskrift fastighetsägare

Underskrift

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera skadeståndskrav till Karlstads kommun inom vatten- och avloppsområdet. Vi hanterar dina
uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet”. Det är teknik- och
fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter.

Anmälan skickas till Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen, 651 84 Karlstad. E-post:
teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

