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Dessa riktlinjer är stödjande i kommunens hantering av skador på privatpersons egendom i de 

fall detta uppkommer i samband med att träd som står på kommunens mark välter i stormar och 

vid andra liknande väderrelaterade händelser. Dessa riktlinjer skall även vara vägledande i 

hanteringen av annan kommunal egendom som orsakar skador i samband med väderrelaterade 

händelser såsom stormar och dylikt. 

  

 

Riktlinjer 

 Den skadedrabbade skall anmäla skadan till kommunen genom en skriftlig anmälan till 

kommunen. 

 Kommunens tjänstemän eller anlitat försäkringsbolags skadereglerare skall beredas 

möjlighet att kontrollera skadan och om möjligt ges en beskrivning av förloppet. 

Hanteringen av ärendet är sedan att kommunens tjänstemän kontaktar kommunens 

försäkringsansvarige för handläggning av händelsen som meddelar det försäkringsbolag 

som kommunen anlitar om händelsen (riktlinjen från försäkringsbolagen är att om 

friska träd faller på persons egendom finns inget ansvar för kommunen att ersätta denna 

skada men om en person däremot rapporterat in eventuell risk, dålig kvalitet eller 

sjukdom på träd, och kommunen underlåtit att agera och trädet sedermera vållar skada 

på privat egendom kan kommunen komma att hållas ansvarig för detta.) 

 Om det vid kontroll av skadan visar sig vara kommunens träd som förorsakat skadan 

kan kommunen ersätta den drabbade för den självriskkostnad som denna drabbas av ifall 

det inte föreligger andra orsaker till skadan (försummelse eller andra orsaker som skulle 

innebära att den drabbade borde vidtagit åtgärder för att förhindra att skadan inträffat) 

efter att kommunens försäkringsbolag utrett ärendet.  

 En ansökan om ersättning ska skickas skriftligen till kommunen, inkluderande 

erforderliga dokument från den drabbade och dess försäkringsbolag som ska bifogas till 

ansökan, för att handläggare skall utbetala ersättning motsvarande självriskkostnaderna. 

 Dessa ärenden hanteras av skogsansvarig verksamhet eller annan verksamhet som vid 

varje specifikt fall anses vara mest lämplig. 

 

Kontaktuppgifter: 

Bräcke Kommun 

Box 190 

840 60 Bräcke 

e-mail: bracke@bracke.se 

telefon: 0693-161 00 
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