
 
 

 Anmälan från fastighetsägare vid källaröversvämning 
FASTIGHETSUPPGIFTER 
Datum då skadan inträffade:___________________  
 
Fastighetsägare: ___________________________ Fastighetsbeteckning: ______________________________ 
 
Adress: ____________________________________________ Postnr: _________  
 
Ort: ____________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________________  
 
Epost: _________________________________________________________ 
 

HÄNDELSEFÖRLOPP  
Hur kom vattnet in? (t ex via garageinfart, källarfönster, golvbrunn, källarvägg) (om rutan inte räcker till, skriv på baksidan) 
 
 
 
 
 
Hur högt över källargolvet stod vattnet: ________________cm 
 
Inträffade översvämningen i samband med nederbörd? Ja  __      Nej __           
Har ni uppgift om hur många mm det regnade: ________ mm 
Kontakt med Sörmland Vatten för inspektion av skadan, datum: _______________________ 
Hur är fastighetens stuprör anslutna?  Utkastare __     Stenkista__    Allmänna dagvattennätet __     Vet ej__ 
 

Vilka åtgärder tog du? (om rutan inte räcker till, skriv på baksidan) 
 
 
 
 
 
Övrigt (t ex tidigare översvämningsproblem) (om rutan inte räcker till, skriv på baksidan) 
 
 
 
 
 
Har ni tagit foton? Ja__  Nej __ Har ni backventil på ert avlopp Ja__   Nej__   Om ja, vilken typ:_______________ 
 
Kontakt med eget försäkringsbolag tagen: Ja__   Nej__  Försäkringsbolag: ______________________________ 
 
FYLLS I AV SÖRMLAND VATTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Typ av inträngande vatten Väderlekförhållanden 

__ Dagvatten  __ Kraftigt regn  __ Varit på plats och dokumenterat skadan 

__ Spillvatten  __ Måttligt regn  Besiktning på plats 

__ Kombinerat  __ Uppehåll 

__ Grund- & dränvatten __ Snösmältning  Ort och datum 

__ Regnvatten  __ Beredskap 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Information lämnad av 
 
_________________________________ ____________________________ 
Telefonnummer    Ort och datum 
 
 
 
Skicka blanketten till Sörmland Vatten Vingåkersvägen 18  641 51 Katrineholm 
 
 
 
PLATS FÖR VIDARE REDOGÖRELSE 
 

 



Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund 

Alltid Renhållning VA Biogas 

Namn Avfallskärlsplacering Vattenmätarnummer Kortnummer 

Adress Tjänstnummer Tjänstnummer 

Fastighetsbeteckning Slamanläggnings-
koordinater 

LTA-koordinater 

E-post

Personnummer 

Telefonnummer 

Anläggningsnummer 

Kundnummer 

Ändamålet med behandlingen 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. 

Sörmland Vatten och Avfall AB  (SVAAB) behöver behandla personuppgifter om dig för att 
kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här 
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd. 

Laglig grund för behandlingen 
Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen. 

Lagringstid 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas 
för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har 
passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan 
knytas till dig personligen). 

Personuppgiftsansvarig 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud för SVAAB är Svitlana Jelisic 

E-post: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00 

Övrigt 
Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida. 
www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten) 

mailto:kundservice@sormlandvatten.se?subject=Korrigering%20av%20personuppgift
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
http://www.sormlandvatten.se/
http://www.imy.se/
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