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SKADEANMÄLAN
Skickas till

Köpings kommun
VME
Box 34
731 21 Köping
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns/VMEs dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns/VMEs hemsida.

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobil-nr

Ort

E-postadress

Datum vid skadetillfället

Klockslag vid skadetillfället

Var inträffade skadan? Redogör exakt var och hur skadan inträffade (ge en utförlig beskrivning), skriv på baksidan om du behöver mer plats.

År det en personskada?

Ja

Är det en egendomsskada?

Nej

Ja

Nej

Hur såg det ut på platsen?

Kryssa i rutan om skiss/foton bifogas anmälan
Vad orsakade skadan?

Hände olyckan på väg till eller från arbete?

Ja

Nej

Är skadan anmäld till polisen?

Ja

Nej

Personskada
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Vilka kroppsskador har uppkommit? (bifoga läkarintyg)

Den skadades yrke

Arbetsgivare

Kryssa i rutan om beslut från AFA-försäkring bifogas

Postadress

Köpings kommun
VME AB
Box 34
731 21 Köping

Besöksadress

Mästaregatan 13

Telefon

Fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Org. nr

0221-67 06 10

0221-67 06 99

www.koping.se
www.vme.se

5404-9341

556668-3586

kundtjanst@vme.se

SKADEANMÄLAN

Egendomsskada
Vad har skadats?

Var föremålet försäkrat?

Nej

Ja, vilket bolag?

Är skadan anmäld till försäkringsbolaget?

Nej

Har du erhållit någon ersättning från försäkringsbolaget?

Ja

Nej

Ja, ange belopp

Försäkringsnummer

Kryssa i rutan om beslut från försäkringsbolaget bifogas

Ersättningsanspråk
Finns ersättningsanspråk? (Redogör för vilka anspråk ni har och sänd med kvitton på alla kostnader ni haft på grund av skadan)

Kryssa i rutan om kvitton bifogas anmälan
Varför anser du att kommunen är betalningsansvariga för beloppet?

Underskrift
Ort

Namnunderskrift

Ifylld blankett skickas till Köpings kommun
Datum

Namnförtydligande

SKADEANMÄLAN

Information om skadestånd (detta dokument ska inte skickas in med anmälan)
Har du råkat ut för en skada på mark som ägs eller på annat sätt omfattas av Köpings
kommuns ansvar, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.
Det är alltid den som begär ett skadestånd som har bevisbördan för den rättsliga grunden
för anspråket, till exempel att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet, uppsåt,
brott mot lag eller avtal. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för
att kommunen ska bli skadeståndsskyldig.
Kontakta ditt eget försäkringsbolag i första hand

Vi rekommenderar dig att i första hand nyttja egna försäkringar 1 (till exempel
fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera) innan du riktar ett krav mot
kommunen för den uppkomna skadan. Om du erhållit ett beslut från ditt försäkringsbolag,
så bifoga det till skadeanmälan gentemot kommunen. Du är skyldig att redogöra för all
ersättning som erhållits från annat håll, till täckande av skadan som omfattas av din
anmälan.
Skada på väg till eller från arbete

Har skadan skett på väg till eller från arbetet vänder du dig till AFA Försäkring, telefon
0771-88 00 99 eller via deras hemsida www.afa.se
Skadeanmälan till Köpings kommun

Fyll i blanketten. Tänk på följande
•

Beskriv utförligt exakt var och hur skadan inträffade.

•

Bifoga en skiss, eller allra helst foton, på hur platsen såg ut vid skadetillfället.

•

Redogör tydligt för vilka ersättningsanspråk du ställer och bifoga kvitton på dina
kostnader och utlägg.

•

Bifoga beslut från ditt försäkringsbolag eller AFA försäkring.

Behövs fler handlingar och uppgifter begär kommunen in detta från dig i samband med
utredningen av skadan.
Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen en skadeståndsrättslig utredning och bedömning
av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Köpings kommun anser sig
vara ersättningsskyldig eller inte med anledning av det inträffade.

1

Gäller inte om skadan skett på väg till eller från arbetet.

