
 

 
 

 

Sid 1(1) 

 

 

Skadeanmälan egendomsskada/ personskada 

Skadelidande 

Namn/ företag  _________________________________  

Adress ________________________________________  

Postnummer och ort _____________________________  

Personnr/ org.nummer ____________________________  

Telefonnummer _________________________________  

E-postadress ____________________________________ 

Vittne 1 

Namn ____________________________________  

Postadress _________________________________  

Postnr och ort ______________________________  

Telefon dagtid ______________________________  

Telefon arbete/ mobil ________________________  

___________________________________  

_______________________________  

 _____________________________  

_____________________________  

_______________________ 

 ____________________________   ________________________  ______________________   

Ja Nej t ________________________________  

 Ja Nej  _______________________ 

_______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 ____________________  _______________________  ______________________  

 ________________________________  ________________________________  

 ________________________  _______________________  __________________  

_______________________________________________________________  

 __________________________   _____________________  

_________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

Vittne 2

Namn 

Postadress _

Postnr och ort

Telefon dagtid 

Telefon arbete/ mobil 

Allmänna uppgifter 

Datum Klockslag Plats 

Har anmälan gjorts till polisen?  Polisdistrik

Är skadan anmäld till privat försäkringsbolag? Försäkringsnr/ skadenr.

Egendomsskada 

Vad i består skadan, beskriv? 

Typ av fordon/ annan egendom

Annat, beskriv vad 

Fabrikat/ typ Tillv.nr Tillv.år 

Registreringsnr Försäkringsbolag  

Inköpsställe _____Inköps d atum I______nköpsp r is

Uppskattad reparationskostnad, kronor 

Enligt egen bedömning Enligt verkstadens bedömning

Vart finns egendomen nu? 

Vilken verkstad kommer att anlitas?



Sid 2(2) 

Personskada (besvaras endast vid personskada) 

Har ni sökt läkarvård? Ange läkarens namn, sjukvårdsavdelning och datum ___________________________________ 

Arbetsgivare vid skadetillfället ______________________________________________________________________ 

Redogörelse över händelse 

Varför anser ni att kommunen är vållande till skadan? ____________________________________________________ 

Krav på ersättning? ____________________________________  

Ange belopp (bifoga kvitton och andra dokument som styrker skadan och dina utlägg). 

Redogörelse över händelse (rita gärna en skiss och bifoga separat papper för mer text om det finns behov). __________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift 

Jag försäkrar härmed att samtliga uppgifter i denna anmälan är till alla delar korrekta. 

Datum  ________________________________ 

Underskrift  _____________________________ Namnförtydligande  ______________________________ 

Skicka din anmälan till: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen  

Karlstads kommun 

651 84 Karlstad 

Eller skanna/ fota din anmälan till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se 

När din anmälan är utredd kommer du att få ett besked i ärendet. 

Personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera skadeståndskrav till Karlstads 

kommun. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 

grunden rättslig förpliktelse. 

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. 
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