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Skadereglering

vid vattenskada
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Vilka är vi?

Anders Hansson
Skaderådgivare, Besiktningsman

Vanja Andovska
Skaderådgivare
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En enklare och tryggare 
vardag

Vi förenklar för bostadsrättsföreningar som 
har drabbats av skador. Genom ett 

gemensamt arbetssätt förbättrar vi både för 
våra kunder och medarbetare.

Våra kunder får en enklare och tryggare vardag när vi: 

 Kommunicerar tydligare. 
 Ger rätt information vid rätt tillfälle. 
 Bygger en starkare relation mellan kunderna och 

våra skaderådgivare. 
 Erbjuder trygga och säkra entreprenörer med 

kunskap om just bostadsrättsskador.
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En vattenskada
steg för steg
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 Vattenskada!

 När du anmäler

 Besiktningsrapport

 Informationsbrev med ansvarsfördelning

 Anlita entreprenör

 Reparation och återställande

 Underlag för skadereglering
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Vattenskada!

 Vatten sprutar

 Panik

 Begränsa - Stäng vattnet

 Räddningsåtgärder - rädda det ni kan

 Kontakta VVS jour om akut

 Vid större skada anmäl direkt till Länsförsäkringar
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När du anmäler

 Vid större skada anmäl direkt

 Vid mindre skada invänta besiktning

Någon från styrelsen eller förvaltare ska ringa vid vattenskador

Tänk på att ha föreningens organisationsnummer tillgängligt
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Exempel besiktningsrapport
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Exempel besiktningsrapport
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Skadeorsak? Varför är det så viktigt?

Beslut fattas på skadeorsak
 Oförutsedd utströmning?

 Ska skadan fördelas mellan förening och boende?

 Rätt till ersättning eller eventuellt nedsättning?

 Följt branschregler?

 Förhöjd självrisk kan förekomma

 Eventuell regress?
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Skadestatistik Vattenskador

HSB Malmö Ramavtal

Till antalet utgör läckageskador 30%

I skadekostnad utgör läckageskador ca 63 %

Visst du att….

Varje år drabbas ungefär 100 000 svenska hushåll av 

vattenskador.
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Brev - beslut
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Anlita Entreprenör

 Val av entreprenör

 Rätt kostnad

 Rätt åtgärd

 Meps

 Kalkylgranskning
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Reparation och återställande

 Besiktning 

 Rivning

 Avfuktning

 Återställande

 Åldersavdrag
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Underlag för skadereglering

 Specificera anspråk på ersättning
 Skicka in kopior på fakturaunderlag
 Uppge var ersättning ska utbetalas
 Fakturor ska adresseras enligt beslutsbrev
 Vid egen anlitat entreprenör måste allt arbete 
och material specificeras:
 Arbetad tid per moment *

 Material per moment *

*Moment = Exempelvis lägga golv i ett rum samt kostnad för golvmaterial
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Tänk på att ......

 Beställare dvs förening eller medlem sparar på kvitto för eventuell framtida garanti

 Spara certifikat och dylikt

 Dokumentera skadan

 Vid större renoveringar av kök och badrum be medlem om Säker Vatten intyg

 Den bästa skadan är den som aldrig inträffar och därför 

https://www.lansforsakringar.se/skane/foretag/forsakring/forebygga-
skador/vattenskador/
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Tack!
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