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Anmälan om översvämning / vattenskada 
Namn: 

Fastighetsadress:

Utdelningsadress:

Postadress: 

Fastighetsbeteckning:

Fastighetens byggår: 

Telefon-/mobilnummer: 

Mailadress: 

Uppgifter om översvämning / vattenskada 

Datum för översvämningen:

Inträffade skadan i samband med nederbörd? 
Ja Nej  

Hur uppkom skadan? Beskriv händelseförloppet, foton får gärna bifogas.  



Vilken typ av vatten var det? 

Spillvatten (avloppsvatten) Dagvatten (regnvatten) 

Vet ej 

Vilken väg tog sig vattnet in i byggnaden? 

Upp ur; golvbrunn  toalett 

Upp ur brunn i utvändig;   källartrappa nedfart / och rann in genom dörren 

Genom; husgrunden väggen golvet

Rann på marken ner i; källartrappa nedfart / och rann in genom dörren

 Annan väg: 

.......................................................................................................................................... 

Vad var den ungefärliga vattennivån på golvet? ........................................... 

Hur försvann vattnet? 
Via golvbrunnar 
Vattnet pumpades, sögs bort av: ............................................................................. 

Har huset tidigare drabbats av översvämning? 

Ja, år:..................................... 
Nej 
Vet ej 

Har fastigheten en backventil på spillvattenledningen?

Ja
Nej
Vet ej 

Vilka utrymmen / inventarier är skadade? 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

    
   

 
 
  

   
 

 

Har aktuell skada anmälts till försäkringsbolag? 
Ja 
Om ja, ange försäkringsbolag: . ...................................................................................... 

Försäkringsbolagets skadenr: .......................................................................................... 

Nej, varför? 

.......................................................................................................................................... 

Anser du att Trollhättan Energi AB bär ansvaret för den uppstådda skadan? 

Ja
Nej, vem och varför?

Vet ej

GDPR  
Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, Dataskyddsförordningen. 
Mer information hittar du på vår hemsida: www.trollhattanenergi.se/kundservice/gdpr-integritet 

Vänligen notera att dina uppgifter är juridiskt bindande, varför det är viktigt att de är riktiga. Dina uppgifter 
kommer att behandlas och ansvarsfrågan kommer att utredas. Vi ber att få återkomma till dig med vidare 
information och besked. 

................................................... ................................................................ 
Fastighetsägarens underskrift Ort och datum 
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