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Ansökan om skadestånd för saltskadad brunn
För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att du fyller i uppgifterna så noga som möjligt. Fält
markerade med en asterisk är särskilt viktiga.
Efter att ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked från Trafikverket där vi meddelar om du
kan få ersättning för din skada eller inte.
I och med att du ansöker om skadestånd ger du Trafikverket eller dess representant rätt till tillträde på
din fastighet och till din brunn, för att kontrollera dina uppgifter och göra egna undersökningar.
Trafikverket ska i god tid meddela dig om när så sker.
Skadelidande

Namn*
Adress*
Postnummer*

Postadress*

Önskad kontaktväg vid skriftlig kontakt under ärendets gång:

□ Brev □ E-post

Telefon dagtid*
E-post

Skadeplats

Fastighetsbeteckning*
Vägnummer

Län*

Beskrivning av brunnens läge på fastigheten, avstånd mellan brunn och väg, höjdförhållandet
mellan vägen och brunnen (är brunnen belägen högre eller lägre än vägen), etc. Skiss/karta
kan bifogas.*

Vattentäkten gäller*

□ endast för denna fastighet
□ gemensam med fastighet med fastighetsbeteckning ………………………………………
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Beskriv när problemet
uppkom. Kan skadan
kopplas till en speciell
händelse eller
återkommande
aktivitet? Beskriv
skade-och problemutvecklingen.*
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Beskriv hur du anser att
Trafikverket har vållat
skadan?*

Beskrivning av skadan
och ersättningsanspråk*

Ersättningsanspråk/Beskrivning av vad som skadats (beskriv vad som skadats, tex vilka
delar som skadats och på vilket sätt de är skadade samt om möjligt ange också de
belopp/åtgärder du kräver ersättning för. Bifoga gärna fotografier.)

Har du haft kontakt med Trafikverkets eller Trafikverkets underhållsentreprenör?

□ Ja med: Namn:……………………………………………När:…………..…
Beskriv vad som sades:

Är skadan anmäld till ditt försäkringsbolag?

□ Ja
Beskrivning av brunnen*

□ Nej

Försäkringsbolag

□ Nej

Typ av brunn (borrad, grävd, källa, sprängd)

Utförandeår:

□ okänt

Brunnens totaldjup och djup från markyta till berg:

□ okänt

Djup till vattenytan (från överkant rör):

□ okänt

Avståndet från överkant rör till markytan (brunnsrörets uppstickande höjd över markytan):
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Brunnens kapacitet:
…………………………………………………………………………………

□ tillräcklig □ otillräcklig
Kontroll av vattenytan i brunnen

□ kan lätt utföras
□ kan inte utföras utan nedmontering av pump eller dylikt
Senast underhåll på brunnen:

□ okänt

Brunnens inre beklädnad (t.ex. typ och placering av foderrör och filter):

□ okänt

Jordart och eventuell fyllning i markytan kring brunnen:

□ okänt

Brunnens placering i terrängen (skogsmark, hagmark, trädgård, gårdsplan):

Avstånd mellan väg och brunn:

Användningsmönster, uppskattad förbrukning/dag (personer i hushållet, vid djurvattning
antal och typ), beskriv eventuellt förändrat vattenuttaget förändrats senaste tiden:

Ägarbyte senast:

Ange eventuell installerad reningsutrustning:

Övriga potentiella orsaker
till problemen*

Potentiella föroreningskällor i närheten (avfallsupplag, gödselupplag, bensinstation, industri,
privata och kommunala vägar):

Finns det konkurrerande brunnar i närheten (om ja, vilka?)

□ okänt
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Analys*

Brunnsborrare

Bifoga samtliga resultatrapporten från dina vattenanalyser och ange här hur och var
respektive prov har tagits. För att vi ska kunna utreda skadan krävs minst två analystillfällen,
men ju fler analyser som är gjorda ju större möjlighet har vi att göra rätt bedömning. Om du
har vattenanalyser från tiden innan skadan så bifoga även dessa. Bifoga även samtliga
analysrapporter avseende mikroorganismer.
Beskriv var proverna är tagna (t.ex. brunnen, kök) om det inte framgår av analysprotokollen:

Borrbevis:

□ finns (och bifogas) □ saknas

Namn:
Adress:

Telefon:

Övriga uppgifter

Underskrift*

Ansökan sänds till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Eller till:
trafikverket@trafikverket.se

Glöm inte att bifoga dina vattenanalyser.

Datum*

