
Postadress Telefon Organisationsnummer
Kristianstads kommun
C4 Teknik
291 80 Kristianstad 

E-post
C4teknik@kristianstad.se 044-13 50 00 21 20 00-0951

 Anmälan om översvämning
Vatten & avlopp 

Fastighetsinformation

Fastighetsägaruppgifter (den juridiska person som äger fastigheten)

Övrigt

Händelseförlopp

 Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer Fastighetens postort

 Fastigheten försäkrad i (bolag) Hur är fastighetens stuprör anslutna?

 Förnamn/företagsnamn Efternamn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Postort

Telefon, dagtid Mobiltelefon E-post

 Finns fotodokumentation? Om ja, bifoga den gärna. Har kontakt tagits med försäkringsbolag?

 Datum för skadan Inträffade skadan i samband med nederbörd? Hur högt stod vattnet (cm)?

Hur kom vattnet in och vilka åtgärder vidtog du?

Om du drabbas av översvämning, kontakta snarast ditt försäkringsbolag. Fyll sedan i uppgifterna nedan. 
Informationen behövs för att vi ska kunna hjälpa dig vidare i ärendet. 

Information enligt 23 och 25 §§ Personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling kan komma att behandlas digitalt av Tekniksa nämnden för att ärendet ska 
kunna handläggas, samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad ansökan, få information om vilka personuppgifter rörande dig som behandlas 
digitalt. Tekniska nämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av serkretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

JA NEJ

JA NEJJA NEJ

Utkastare Stenkista Dagvattennät Vet ej

Jag intygar med min signatur ovan att angivna uppgifter är korrekta.

Fastighetsägarens underskrift
 Signatur Datum

Namnförtydligande
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