Skadeanmälan
Fyll i blanketten så noga som möjligt. För att vi ska kunna pröva 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 att ditt ärende utretts kommer du att få ett skriftligt besked från
Trafikkontoret på Stockholms stad där vi meddelar om du kan få ersättning för din
skada eller inte.
Observera att Stockholms stad inte ansvarar för alla skador som kan inträffa.
Ersättning beviljas endast i de fall där det kan anses visat att Stockholms stad eller
anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse i enighet med
skadeståndslagens bestämmelser.
Skadelidande
Namn

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postadress

E-postadress

Skadeplats
Observera att möjligheten för oss att utreda din skada är begränsad om inget exakt datum anges.
Om du absolut inte vet exakt datum kan du fylla i en tidsperiod, denna bör dock inte vara längre än
någon eller några veckor.
Datum för skadan
Gatuadress/plats

Beskrivning av händelse och skadeorsak
Typ av skadeorsak. Välj det alternativ du tycker bäst beskriver det du råkat ut för.
Grop/ojämn väg

Halkbekämpning

Snöröjning

Skada vid slåtter/gräsklippning/gatusopning intill väg
Beskriv händelseförloppet

Nedsmutsning/stänk vid arbete
Övrigt

På vilket sätt anser du att Trafikkontoret är vållande till skadan?

Beskrivning av skadan
Ange fordon/färdsätt vid skadetillfället. Om du färdas med ett motordrivet fordon ska du även ange
registreringsnummer.
Personbil

Lastbil/buss

Motorcykel/moped

Cykel

Gående

Annat

Registreringsnummer:

Ersättningsanspråk / Beskrivning av vad som skadats
Beskriv vad som skadats och på vilket sätt det är skadat. Bifoga även bilder på egendomen som
skadats. Vid kroppsskada ska även läkarintyg som styrker skadorna inskickas.
Om du vill göra gällande ett eventuellt inkomstbortfall måste du komma in med intyg från Försäkringskassan
som styrker detta. Om möjligt ange även med vilket belopp du kräver ersättning för.

Datum

Underskrift

Skadeanmälan skickas till:
Trafikkontoret
Tillståndsavdelningen
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

2 (2)

