
Skadeanmälan
I första hand kontaktar du ditt försäkringsbolag för anmälan av en VA-skada. Vid en akut störning där 
du misstänker en vattenläcka eller avloppsstopp på allmän ledning kontaktar du vår kundservice på 
08 540 835 00.

FASTIGHETSUPPGIFTER

Skadedatum/datum då skadan inträffade:  _______________________________________________________________________________

Fastighetsägare:  ____________________________________  Fastighetsbeteckning:  ____________________________________________

Adress:  ___________________________________________  Postnr:  ________  Ort:  ___________________________________________

Telefon:  ____________________ Mobil:  ________________  Epost:  ________________________________________________________

HÄNDELSEFÖRLOPP 

Hur kom vattnet in? (t ex via garageinfart, källarfönster, golvbrunn, källarvägg) (om rutan inte räcker till, skriv på baksidan)

Hur högt över golvet/källargolvet stod vattnet:  _________ cm

Inträffade översvämningen i samband med nederbörd?         Ja       Nej       Har ni uppgift om hur många mm det regnade: ____________  mm

Kontakt med Roslagsvatten för inspektion av skadan, datum:  ________________________

Hur är fastighetens stuprör anslutna?         Utkastare         Stenkista         Allmänna dagvattennätet         Vet ej

Vilka åtgärder tog du? (om rutan inte räcker till, skriv på sid 2)

Övrigt (t ex tidigare översvämningsproblem) (om rutan inte räcker till, skriv på sid 2)

Har du tagit foton?       Ja        Nej      Har ni backventil på ert avlopp       Ja       Nej       Om ja, vilken typ:  _______________________________
Ja       Nej
Försäkringsbolag:  ________________________________________________

Bifogar du andra bilagor t.ex faktura, besiktningsprotokoll?       
Kontakt med eget försäkringsbolag tagen:         Ja         Nej         

___________________________________________________
Information lämnad av

___________________________________________________   ___________________________________________________
Telefonnummer Ort och datum

Skicka blanketten till Roslagsvatten, Box 437 184 26 Åkersberga. Eller maila till regress@roslagsvatten.se

Telefon: 08-540 835 00 | regress@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se 



SPECIFICERA ERSÄTTNINGSYRKANDE

KOMPLETTERANDE OM HUR VATTNET KOM IN

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

KOMPLETTERANDE ÖVRIGA UPPGIFTER
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