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Anmälan av skada på allmän plats 

Denna blankett ska användas av dig som vill anmäla en person-, egendoms- eller förmögenhetsskada till Uppsala 

kommun. Du som har felanmält felet som orsakade skadan ska fylla i ärendenumret du fick i rutan ”Ärendenummer 
Kontaktcenter på denna blankett. 

Läs anvisningarna i bilagan ”Information om anmälan av skada” innan du fyller i blanketten. 

Blanketten skickas till Uppsala kommun, 753 75 Uppsala. 

Ärendenummer Kontaktcenter 

 

1. Typ av skada 

 Person  Egendom  Övrigt 

2. Uppgifter från skadelidande 
Namn (person eller företag) Person-/organisationsnummer 

  
Adress Postnummer och ort 

  
Telefon E-postadress 

  
Vid skada på egendom, ange ägare Vid skada på fordon, ange registreringsnummer 

  
Namn anmälare (om annan än skadelidande) Telefon anmälare (om annan än skadelidande) 

  

3. Händelseförlopp 
Beskriv noggrant var händelsen inträffade. 

Datum och klockslag Adress/plats 

  
Redogör för händelseförloppet 

 

Vid behov, bifoga en skiss av platsen. 

Obs! Bifoga inte bilder av personskada, läkarintyg eller liknande handlingar. 

4. Underskrift 
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av Gatu- och samhällsmiljönämnden 

i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är att utreda skadeanmälan. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och 

rättslig grund för det är skadeståndslagen (1972:207). Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen (1990:782). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och 

dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Information om anmälan av skada på 
allmän plats 
Under vissa förutsättningar kan du ha rätt till skadestånd om du har drabbats av en 
person-, egendoms- eller förmögenhetsskada. 

Det är upp till dig som skadelidande att visa att Uppsala kommun har orsakat skadan 
genom uppsåt eller vårdslöshet. Endast ett fåtal ärenden leder till att skadestånd 
utbetalas till den skadelidande. 

Att tänka på innan anmälan 

Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl skadan där. Ditt 
skadeståndskrav mot kommunen ska endast gälla den del som inte täcks av någon 
försäkring. 

Till kommunen kan du bara anmäla skador som har inträffat på allmän plats, 
kommunens mark eller där kommunen utför eller har utfört arbeten. 

Att anmäla 

Anmälan görs genom att fylla i och skicka in blanketten ”Skadeanmälan”. Tänk på att 

skriva läsligt om du skriver för hand. Vid behov kan du skicka med bilagor, som t ex en 
skiss av platsen och händelseförloppet. Glöm inte att skriva under blanketten. 

OBS! Bifoga inte bilder på personskada, läkarintyg eller liknande handlingar. 

Vad händer efter din anmälan? 

När anmälan tas emot registreras den, får ett ärendenummer och en utredning 

påbörjas. Syftet med utredningen är att klargöra om kommunen kan anses vållande till 
uppkommen skada eller inte. Det är utredaren som ansvarar för all kontakt med dig i 

ärendet. Under processen behandlar vi och skyddar din information enligt reglerna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen   

Information   

  
  

 


	Ärendenummer Kontaktcenter: 
	Namn person eller företag: 
	Personorganisationsnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon: 
	Epostadress: 
	Vid skada på egendom ange ägare: 
	Vid skada på fordon ange registreringsnummer: 
	Namn anmälare om annan än skadelidande: 
	Telefon anmälare om annan än skadelidande: 
	Datum och klockslag: 
	Adressplats: 
	Redogör för händelseförloppet: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Typ av skada: Off


