SKADEANMÄLAN
Fyll i blanketten så noga som möjligt. För att vi ska kunna utreda ditt ärende är det viktigt att det
framgår var och när skadan inträffat samt vad det är som skett. Glöm inte heller att fylla i namn
och kontaktuppgifter.
Efter ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked om du kan få ersättning för din skada
eller inte.

Skadelidande
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

E-post

Skadeplats
Gatuadress/plats

Fastighetsbeteckning

Var skedde skadan? Ange till exempel en bestämd plats, en viss sträcka eller mellan vissa platser (skiss, karta eller
liknande kan bifogas).

Datum
Datum för skadan (ååååmmdd)

Klockslag (tt:mm)

Orsak till skadan
Välj det alternativ som du tycker bäst beskriver det du råkat ut för:
Grop eller ojämn väg
Stenskott
Vinterväghållning
Slåtter eller gräsklippning av vägkant
Stänk eller nedsmutsning vid vägarbete
Övrigt, ange vad:
…………………………………………………………………………………………………………………

Beskriv händelseförloppet

Inträffade olyckan i arbete eller på väg till och från arbetet?
Ja

Nej

På vilket sätt anser du att Halmstads kommun har varit vållande till skadan?

Beskrivning av skadan
Ange om det är en skada på fordon, personskada eller skada på annan egendom
Fordonsskada

Skada på annan egendom

Personskada

Vid skada på fordon eller personskada, ange färdsätt
Fordon

Gående

Cykel

Annat
Kan föremålet repareras? (besvaras ej vid personskada)
Ja

Nej

Registreringsnummer (anges vid skada på fordon)

Årsmodell

Fabrikat

Inköpsår

Ange ersättningsanspråk

Har du haft kontakt med Halmstads kommun (eller annan) personal på platsen?
Ja, med: Namn………………………………………………………..
Har du anmält skadan till ditt
försäkringsbolag?
Ja

När, ange datum………………………..

Försäkringsbolag

Har du fått ersättning utbetalt
från ditt försäkringsbolag?
Ja

Nej

Underskrift

Nej

Nej

Ort och datum

Handlingar som skickas till kommunen betraktas i de flesta fall som en allmän handling.
En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd.
Skicka skadeanmälan till:
tfn.diarium@halmstad.se eller
Halmstads kommun
Box 246
301 06 Halmstad

Informationstext GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas för all tid.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är teknik- och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt
kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

