När du är drabbad av en skördeskada
När du får denna skrift har vi olyckligtvis orsakat en skada på din gröda i och med att vi bygger fibernät över dina
marker.
Nedan beskrivs hur denna skadereglering kommer att gå till.

Två alternativ
Vi strävar efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt och vi vill därför ha enkla och bra rutiner.
Grundregeln är att vi ersätter skadan med 1 krona per m² för totalt skadad gröda. Det blir 10 000 kronor per hektar.
Bedömer ni att grödan är värd mer än 10 000 kr. per m² skall Alternativ 2, som beskrivs nedan användas.
Ersättningen som betalas ut bedöms som försäkringsersättning och är inte belagd med Mervärdesskatt.
Efter reglering och registrering avräknas ersättningen till ert konto från IP-Only inom 60 dagar.
OBS Skall du bryta stubb eller vall inom kort är det viktigt att du meddelar detta och en tidpunkt när detta förväntas
ske. Vi kan efterbesikta en skada i stubb eller vall men är den bruten blir skadan omöjlig att bedöma.

Alternativ 1.
När du blivit drabbad av en skördeskada kan du själv reglera denna via följande rutin.


Dokumentera skadan via ett foto som beskriver den skadade ytan där maskinen gått fram.
Se som exempel bild 1.



Bifoga en måttsatt karta som beskriver sträckan och positionen där skadan skett.
Se bilaga kart-klipp nedan



Fyll i Skördeskaderapporten som bifogas längst ner och underteckna den. (rapporten finns längst ner i detta
dokument)

I Huvudet på blanketten nedan finns ett fält för projektnamn. Det skall vara samma som angetts i markavtalet






Fastighetsbeteckning anges ALLTID med kommunen först: Ex. Vingåker-Hacksta 3:3
Sänd in dessa handlingar till skordeskada@ip-only.se
Använder du e-post skall inskannade bilder ha filnamnet:
Fastighetsbeteckning ex. (Vingåker-Hacksta 3:3)

Bilagor du behöver bifoga
För att vi skall kunna reglera din skada på distans behöver vi kunna dokumentera skadans omfattning.
1.

Bildbilaga:
2. Kartbilaga:

En bild eller flera som visar grödan och hur den är skadad.
En översikt över var skadan skett och längden på skadan.
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Bilaga 1 - Exempel. Bild.

Bilaga 2. Kartbilaga – Kart-klipp
Det finns flera sätt att göra denna beskrivning tydlig och enkel. Det viktigaste är att vi kan lokalisera rätt fastighet
med korrekt fastighetsbeteckning och rätt fält. Samt hur lång sträcka denna skaderapport gäller.
Du kan göra det i SAM-Internet eller annat kartverktyg. Huvudsaken är att alla data framgår.
1.
2.

Ett enkelt sätt är att använda www.hitta.se
Sök upp din fastighet och det fält med gröda som skadats.

3. Klicka på symbolen Tomter

4. Använd ditt skärmklippverktyg_________________
5. Ta ett klipp över fastigheten och få med Fastighetsbeteckningen till höger i klippet
”klistra in” klippet i ett mail eller i ett separat dokument.

6. ”Släck nu ner läget Tomter och övergå till Satellit___________________
7. Klicka nu på symbolen nere till höger på skärmen 1. Sedan 2- Mät avstånd

8.

När du zoomat in ditt fält så är det dags att mäta sträckan som skadats.
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9.

Gör ett nytt skärmklipp och ”klistra in” även detta. Detta anger nu den sträcka som blivit skadad

10. Fortsättning nästa sida >>>>>>>>>>

OBS om du använder e-post skall Korrekt Fastighetsbeteckning (ex. Vingåker-Hacksta 3:3) anges Först i
ämnesraden i Ditt e-postmeddelande så vi kan söka på ämnesraden.

Sänder du in handlingen via post skall alla bilagor vara märkta på samma sätt (ex. Vingåker-Hacksta 3:3)

Alternativ 2.
Om skadorna är större omfattning, mer än 4 000 m² eller vid gröda värd mer än 10 00 kronor per hektar regleras
skadan av någon av våra regionala Skadereglerare. Ni får då ett besök i fält som besiktar skadans omfattning. Samma
rapport som ovan. Fyll i dina kontaktuppgifter så de är klara innan besöket. Vi vet att i perioden 1 augustitill 1
september är det full skörd och då gäller det att våra skadereglerare hinner utföra arbetet i tid.
Kontakta byNet eller IP-Only-regionkontor enligt ovan.
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Område

Projekt

Avtalsnummer

Skördeskadereglering
AVSEENDE UPPKOMNA SKADOR PÅ GRÖDA VID MARKARBETE
MELLAN NEDAN ANGIVNA PARTER OCH FASTIGHET/ER
Skadedrabbad

Fastighetsbeteckning

Adress

Ägare

Telefonnummer

Arrendator

E-postadress

Bankkonto/Bankgironummer

Utbetalare/Entreprenör

IP-Only Networks AB/ byNet AB
Skadedatum
Skadad gröda
Ange gröda och m²

Obligatorisk:

Bifogad karta antal

Bifogade foto antal

Beskriv skadan och orsaken:

Skadan regleras med minimum 1 SEK / m² totalt skadad yta Antal m²

x 1 kr =

Annan skadebedömning av besiktningsman. Ersättning enligt bilagt protokoll.

Reglering Skördeskada bedöms av Skatteverket som försäkringsersättning och är befriad från
Mervärdesskatt
Entreprenören ersätter med avräkning till den skadedrabbades konto efter godkännande
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
________________ __/_____ 201_

________________ __/_____ 201_

Ort/datum

Ort/datum

Skadedrabbad
Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Skadedrabbad
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……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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