
Till dig som ska anmäla  
en skada – vem gör vad 
och hur går det till?
Har din förening drabbats av en skada så ta dig tid att läsa igenom den här informationen. 
Den förklarar vad som händer när du har anmält en skada.  

Kontaktuppgifter

Skadan ska snarast anmälas till  
Länsförsäkringar Skåne.  
En skadeanmälan kan göras via 
telefon eller e-post.

Vardagar 08.00–17.00  
Telefon: 040-633 91 58 

Övrig tid vid akut skada 
Telefon: 020-59 00 00

E-post: hsbskada.skane@ 
lansforsakringar.se

Så här går anmälan till om föreningen har  
en kollektiv bostadsrättsförsäkring:
 Bostadsrättshavaren ska så fort som  

 möjligt anmäla skadan till bostadsrätts- 
 föreningens styrelse, vicevärd eller  
 förvaltare. Vid anmälan ska bostadsrätts- 
 havaren uppge namn, telefon och e-post.
 Du som företräder föreningen anmäler  

 skadan till Länsförsäkringar Skåne enligt  
 kontaktuppgifterna i den röda rutan.
 Om bostadsrättshavaren har en privat  

 tilläggsförsäkring för sin bostadsrätt  
 utöver den kollektiva ska det meddelas  
 oss på Länsförsäkringar Skåne. Vi kommer  
 då att kontakta försäkringsbolaget för den  
 privata försäkringen och en skadereglering  
 sker mellan försäkringsbolagen.

Så här går anmälan till om föreningen inte 
har en kollektiv bostadsrättsförsäkring:
 Bostadsrättshavaren ska så fort som  

 möjligt anmäla skadan till bostadsrätts- 
 föreningens styrelse, vicevärd eller  
 förvaltare. Vid anmälan ska bostadsrätts- 
 havaren uppge namn, telefon och e-post  
 samt i vilket försäkringsbolag denne har  
 sin privata bostadsrättsförsäkring.
 Du som företräder föreningen anmäler  

 skadan till Länsförsäkringar Skåne enligt  
 kontaktuppgifterna i den röda rutan.
 Bostadsrättshavaren anmäler skadan till 

 sitt försäkringsbolag där denne har sin  
 privata bostadsrättsförsäkring.

Det här händer när skadan är anmäld:
1. När vi har tagit emot er skadeanmälan 
skickar vi ut en bekräftelse och ni får ett 
skadenummer. Ha alltid skadenumret nära  
till hands när ni har frågor om skadan.

2. Är det en vattenskada i föreningen ska  
skadan alltid besiktigas. Länsförsäkringar 
Skåne rekommenderar att ni kontaktar  
någon av de bolag som vi har avtal med:  
Ocab, Anticimex, Polygon, Villaklimat  
OBM Gruppen, Ponsab eller Pipeline.  
Den som besiktigar skadan kommer att  
skicka en rapport till er i föreningen.  
För att påskynda skaderegleringen, be  
dem även skicka rapporten till oss på  
hsbskada.skane@lansforsakringar.se

3. När vi har fått in alla handlingar gör vi en 
ansvarsfördelning över vilken försäkring  
som täcker respektive skada. Ansvars- 
fördelningen styr vem som ska göra vad  
och vem som blir betalningsansvarig för 
bland annat självrisken. 

4. Om skadan är ersättningsbar får ni vid  
behov från oss förslag på en eller flera bygg- 
entreprenörer som kan hjälpa er att återställa 
skadan. Föreningen har sedan den löpande 
kontakten med byggaren. Skadorna åtgärdas 
enligt beslut från Länsförsäkringar Skåne.

5.  Länsförsäkringar Skåne eller byggentre-
prenören informerar er om kostnaderna för 
arbetet, bland annat självrisk och ålders- 
avdrag. Åldersavdrag görs på både arbete 
och material, samt på vissa byggnadsdelar 
som ytskikt (vägg- och golvmatta, tapeter, 
kakel och klinker etc) på väggar och golv 
samt rör och installationer. Storleken på 
åldersavdraget kommer att meddelas via 
brev från Länsförsäkringar Skåne.
Föreningens och bostadsrättshavarens 
kostnader fördelar och fakturerar byggaren 
direkt till respektive part.

lansforsakringar.se


