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Skadeanmälan Ansvar                        

Förvaltnings-/bolagsuppgifter
Förvaltning/Bolag Enhet/verksamhet 

Kontaktperson (person som är insatt i ärendet) 

Postutdelningsadress Postnummer Postort

Telefon/mobil

E-post

Skadedatum Skadeplats

Er beskrivning av händelseförloppet. Hade händelsen kunnat undvikas? – Om ja; hur då? – Om nej, utveckla varför händelsen inte hade kunnat und-
vikas. Hur ser ni på den skadelidande skadeståndsanspråk?

Bifogar
Blankett för skadeståndsanspråk 
          Ja 

Övrigt, exempelvis egen utredning, fotografier, annan dokumentation 

För att ersättning ska utgå får under inga förhållanden skadeståndsskyldighet medgivas utan Försäkrings AB 
Göta Lejons medgivande. Om stämning erhålles i anledning av skadan ska Försäkrings AB Göta Lejon  
omedelbart underrättas.

Ifylls alltid
Skadeståndsskyldighet.  Accepterar ni –  om vi finner er skadeståndsskyldig – att vi gör upp med motparten och att ni betalar en självrisk? 

         Ja                      Nej

Skadeanmälan skickas ihop med 
blanketten för skadeståndsanspråk till 
Van Ameyde Sweden AB via epost: 
gotalejon@vanameyde.com De nås 
på telefon: 0457-25020 



Information till förvaltning/bolag vid skadeståndskrav
Be den skadelidande fylla i blanketten ”Skadeståndsanspråk” och att skicka in den till er. Blanketten finns på 
Försäkrings AB Göta Lejons webbsida.

När ni har fått in den ifyllda blanketten från den skadelidande avgör ni om kravet ska utredas vidare. Vill ni det 
fyller ni i denna blankett ”Skadeanmälan” och kompletterar med de uppgifter och eventuella handlingar ni har i 
ärendet. Ju mer information desto bättre.

Tänk på!

För att kunna utreda om det inträffade täcks av ansvarsförsäkringen måste er anmälan ha skickats in till oss 
inom 1 år från det att ni fick kravet riktat mot er.

Skadeanmälan skickas till Van Ameyde Sweden AB via epost:
gotalejon@vanameyde.com
De nås på telefon: 0457-25020
Skicka in anmälan även om kravet inte är specificerat. Ni kan komplettera anmälan i efterhand. 

Exempel på information/dokumentation som kan bifogas

Skador avseende skador uppkomna i samband med vård:
• Egna utredningar
• Rapport  IVO
• Anteckningar (läkare, MAS, andra)
• Beskrivning av rutiner

Skador uppkomna i samband med halka/snöröjning
• Dokumentation
• GPS-karta som visar routen för fordon för snöröjning/halkbekömpning skadedagen samt info om maskinen

gått på trottoar eller körbana
• Väderleksrapporter och prognoser för skadedag samt gärna några dagar innan skadedagen
• Insatsrapporter skadedag och gärna om möjligt  också innan skadedagen
• Vem uppdraget har utförts för

Skador uppkomna i samband med skadad körbana/gångbana 
• Senast ”protokollförda” besiktning samt ev. noteringar
• Frekvens av besiktningar

 Skador uppkomna i samband med utförande av vägarbete
• Vem uppdraget har utförts för
• TA-plan
• Utdrag ur dagbok skadedag samt några dagar innan

Skador uppkomna vid vägarbete – för beställare
• Avtal, utdrag ur AF, annat relevant underlag
• Riskanalys
• För- och efterbesiktning
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