
Anmälan av störning och  
ansökan om ersättning för skada

Just nu pågår markundersökningar och förberedande 
arbeten inför utbyggnaden av tunnelbanan. Vi strävar 
efter att i möjligaste mån minimera störningar och  
undvika skador. 

Skulle du trots det känna dig störd av våra arbeten ska du kontakta 
oss. Ju tidigare du kontaktar oss desto bättre. Då kan vi undersöka 
vilka åtgärder vi kan vidta för att minska störningen och begränsa 
skadan hos dig. Ring oss på 08-737 25 00 eller mejla oss på  
registrator.fut@sll.se.

Så ansöker du om ersättning för skada
Gör en skriftlig ansökan om ersättning för skada genom att trycka 
ut och fylla i blanketten på andra sidan. Bifoga handlingar som 
visar skadan och eventuellt ersättningsanspråk. 

När vi fått din anmälan gör vi en skadeutredning för att bedöma  
skadan. För att få rätt till ersättning ska dock vissa krav vara upp-
fyllda. Efter bedömningen lämnar vi ett skriftligt besked till dig per 
brev. 

Är du inte nöjd med vårt besked eller om det kommer fram nya 
omständigheter som du vill föra fram, kan du begära att vi gör en 
omprövning. 

Krav för att få ersättning 

Det är miljöbalkens 32 kapitel som 
reglerar vilka skador som ersätts.

 � Skadan ska vara av en viss typ 
exempelvis buller, vibrationer. 

 � Du måste kunna visa att skadan 
uppstått. Det kan göras på flera 
sätt, till exempel med fotografier 
på skadan, kvitton för utgifter 
eller årsredovisningar.

 � Det måste finnas ett samband 
mellan arbetet med tunnelbanan 
och skadan. 

 � Du ska ha försökt att begränsa 
skadan. Ett exempel är att du så 
tidigt som möjligt anmäler stör-
ningar och skador till oss.

Störningar som redan förekommer 
i området kallas orts- och 
allmänvanliga störningar och de får 
man inte ersättning för. 



Blanketten skickas till: 
Stockholms läns landsting
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550
104 22  Stockholm

Skadelidande
Namn Telefon

Adress Mobiltelefon

Postadress E-post

Plats och tid
Datum för skadan

Plats för skadan. Ange gatuadress och kommun

Beskrivning av skada och orsak

Beskriv vad som skadats och på vilket sätt det är skadat. Bifoga 
handlingar som visar skadan och ditt ersättningsanspråk till exempel 
foton eller kvitton. 

Ange typ av skadeorsak.
 � Buller
 � Vibrationer
 � Begränsat till träde

 � Nedsmutning/stänk vid arbete
 � Övrigt

Beskriv händelseförloppet

Ersättningsanspråk

Ange eventuellt ersättningsanspråk

Datum Underskrift




