SKADESTÅNDSANSPRÅK

Sida 1 (3)

mot Polismyndigheten
Datum

Diarienummer

Innan du fyller i blanketten, vänligen läs upplysningarna på sidan 3.

Sökande
Organisations-/Personnummer

Organisationsnamn/Förnamn och efternamn

Adress

Telefon

Postnummer

Telefon (mobil)

Ort

E-postadress

Ombud
(Ifylls endast om ansökan inkommer via ombud. Fullmakt ska inges.)
Organisationsnamn/Förnamn och efternamn
Organisations-/Personnummer

Beskrivning av skadan
Ange skada (t.ex. ytterdörr eller mobiltelefon)

Datum för händelse Ort för händelse

Län

Kvitton, betalda fakturaunderlag och /eller liknande finns och bifogas
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Ange kortfattat varför ersättning begärs och hur skadan/skadorna uppkommit. Ange om möjligt adress och tidpunkt

Ange ev. ärendenummer (t.ex k-nummer)
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mot Polismyndigheten
Diarienummer

Yrkande belopp
Precisera de/det belopp med vilket ersättning begärs. Observera att varje enskilt belopp behöver styrkas. Bifoga därför eventuella kvitton,
betalda fakturaunderlag och/eller annan dokumentation till stöd för anspråket.

Kontouppgifter
Information om konto dit eventuell ersättning önskas utbetald. Om konto ej anges skickas utbetalningskort.
Clearingnummer

Bankkontonummer

Bank

Kontohavare
Plusgiro

Bankgiro

Blanketten med eventuella bilagor sänds till någon av följande adresser:
Polismyndigheten
Postbox 750
981 27 Kiruna
registrator.nord@polisen.se

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig
lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning. Dina
personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna
handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
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Du kan läsa mer om dina rättigheter på polisen.se/personuppgifter/rattigheter.
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Upplysningar
Polismyndigheten har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot Polisen. De anspråk på
skadestånd som Polismyndigheten handlägger är i första hand sådana där det står klart att rätt till skadestånd föreligger.
Ersättning för skada som orsakats av polis regleras i efterhand. Det är den som begär ersättning som ska visa att
denne har drabbats av en skada och att skadan har orsakats av den påstått skadegörande handlingen. Den sökande
måste redogöra för samt beskriva och precisera vad skadeståndsanspråket grundas på och så långt som möjligt ge
in utredning som styrker de belopp som yrkas i ersättning.
Handläggningstiden är för närvarande ca 4-8 månader.
Om du vill begära ersättning ska blanketten 990.2 Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten användas. Fyll i de efterfrågade
uppgifterna och bifoga underlag som styrker ersättningsanspråket. Blanketten med eventuella bilagor ska skickas till någon av
följande adresser:
Polismyndigheten
Postbox 750
981 27 Kiruna
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registrator.nord@polisen.se

