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ANMÄLAN OM KÄLLARÖVERSVÄMNING 

Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsägare Personnummer Fastighetsbeteckning 

Fastighetens gatuadress Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Försäkringsbolag Skadeanmälan till försäkringsbolag gjord den (datum) 

Skadade utrymmen Skadat lösöre 

Tidigare översvämningar 

 JA         Årtal:……………………………………………………….               NEJ  OKÄNT            

Orsak till skadan och händelseförlopp 
Datum och tid för händelsen 

Väderleksförhållande vid händelsen 

 Kraftigt regn                        Uppskattad regnmängd:……………………………………         Regnet föll mellan klockslag:………………….…………….. 

 Måttligt regn                       Uppskattad regnmängd:……………………………………         Regnet föll mellan klockslag:………………….…………….. 

 Uppehåll 

Hur kom vattnet in? (t ex via golvbrunn, garagenedfart, källarfönster, källarvägg) 

Hur högt stod vattnet (cm) i respektive utrymme? 

Foto (bifogas anmälan) 

 JA           NEJ 

Vilka åtgärder vidtog du? 
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Uppgifter om fastighetens VA-installation (rita gärna en skiss nedan under Övriga upplysningar) 
Hur avleds fastighetens takvatten (stuprör)? 

 Utkastare                 Stenkista              Dagvatten               Spillvatten     Vet ej               

Hur avleds fastighetens dräneringsvatten? 

 Dagvatten                Spillvatten        Vet ej            Dränering saknas 

Finns det golvbrunnar? (beskriv var de finns) 

 JA           NEJ 

Finns det utvändiga spygatter på fastigheten (beskriv var de finns) 

 JA           NEJ 

Finns backventil installerad? 

 JA           NEJ          Okänt 

Övriga upplysningar, skiss 

Underskrift 
Datum Ort 

Underskrift Namnförtydligande 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas med myndighetsutövning som rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på www.lillaedet.se/personuppgifter 
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