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Ansökan om skadestånd 

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.  
Skadelidande 

Namn Telefon 

  

Adress Mobiltelefon 

  

Postadress E-postadress 
  

Skadan är anmäld av skadelidande till eget försäkringsbolag  ☐ Ja ☐Nej 

Skadelidande har erhållit en ersättning från försäkringsbolag  ☐ Ja (beslut bifogas) ☐Nej 

Skadeståndsanmälan gäller kostnad för försäkringens självrisk ☐ Ja ☐Nej 

Tid, datum och plats för skadetillfället 
 
Observera att möjligheten för oss att utreda din skada är begränsad om ingen tidpunkt och datum 
anges. Om du absolut inte vet exakt tid och datum kan du fylla i en tidsperiod. Denna bör dock inte 
vara längre än någon eller några veckor. Ange även platsen för skadetillfället. 

Tid och datum för skadan 

 
 
 

Gatuadress/platsen för skadetillfället 
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Beskrivning av händelse och skadeorsak 

Typ av skadeorsak. Välj det alternativ du tycker bäst beskriver det du råkat ut för. 

☐Grov/ojämn väg/vägskada   ☐Halkbekämpning   ☐Snöröjning 

☐Nedsmutsning/stänk vid arbete ☐Skada vid slåtter/gräsklippning/gatusopning intill vägren 

Annan orsak 

 

Beskriv hur skadan uppstod 

 

På vilket sätt anser du att Mora kommun är vållande till skadan? 

 

Beskrivning av skadan  

Ange fordon/färdsätt vid skadetillfället. Om du färdats med ett motordrivet fordon ska du även ange 
registreringsnummer. 

☐Personbil   ☐Lastbil/buss   ☐Motorcykel/moped   Registreringsnummer: _________________ 

☐Cykel ☐Gående   ☐Annat: ____________________________________________________ 
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Ersättningsanspråk/Beskrivning av vad som skadats  
Beskriv vad som skadats och på vilket sätt det är skadat. Bifoga även bilder på egendomen som 
skadats. Ange även med vilket belopp du kräver ersättning för. 

 

 

Mora kommun behandlar inlämnade personuppgifter vid hantering av skadeanmälan. Uppgifterna 
behandlas enligt dataskyddsförordningen.  
Läs mer på webbplatsen morakommun.se under Behandling av personuppgifter (GDPR) 

  
Blanketten postas till 
Mora kommun 
Teknik och serviceförvaltningen  
792 80 Mora 
 

eller skickas med e-post till: teknik-serviceforvaltningen@mora.se 
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