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Vejledning om indsatser mod skader ved oversvømmelse
Køge bugt er blevet udpeget som et af Danmarks oversvømmelsestruede områder, da det
er vurderet at oversvømmelser fra hav og vandløb, kan beskadige værdier i området.
Der er derfor fra kommunens side udarbejdet en risikostyringsplan for oversvømmelse af
kystzonen. Planen skal sikre, at kommunen er forberedt på konsekvenserne af en oversvømmelse og dermed kan handle effektivt når risikoen opstår.

Da grundejere selv har ansvaret for at sikre egen matrikel mod stormflod, udsendes dette
brev som en vejledning i hvilke indsatser, kommunens borgere og virksomheder kan gennemføre for at reducere risikoen for tab af værdier i tilfælde af oversvømmelse.
Ansvaret indbefatter, at grundejeren skal træffe foranstaltninger, til at forebygge, at kældre oversvømmes, for eksempel som følge af opstuvning af vand i kloakken. Grundejeren
skal også forhindre vandet i at trænge ind i huset fra terræn, for eksempel via sikring med
sandsække eller anden form for barriere.

Forebyggelse af vandindtrængning i boligen
Naturstyrelsen anbefaler grundejere at gøre følgende for at minimere risikoen for vandindtrængning i boligen:

•

Tjekke ventiler, rør, stophaner og tag for tegn på tæring eller utætheder. Sørge for,
at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr.

•

Tjekke at ventilationsriste i soklen på dit hus sidder så højt, at regnvandet ikke kan
løbe ind under huset.

•

Tjekke at fuger omkring installationer er tætte.

•

Få lukket ubrugte afløb i kælderen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

•

Rense og holde tagrender, nedløb, brønde og lysskakter fra for blade og snavs så
de ikke stopper til.

•

Rense sandfang for blade, sand og småsten.

•

Sørge for, at terrænet omkring huset skråner væk fra huset.

•

Tjekke husets sokkel og væggene i kælderen for revner eller skader.

•

Tjekke at vinduer og inddækninger er tætte.

Indsatser ved varsling om oversvømmelse
Ved varsling om stormflod eller andet voldsomt vejr kan det yderligere anbefales at tage
følgende forbehold:

•

Luk af og dæk til. Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende.

•

Led vandet væk. Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og
grav evt. render rundt om huset.

•

Vær klar. Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så
du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.

Til virksomheder i oversvømmelsestruede områder
For virksomheder kan værditab som følge af vejrskader mindskes på følgende måder:

•

Undersøg om virksomheden er tilstrækkelig forsikret mod klima- og vejrrelaterede
skader samt hvilke forhold der kan påvirkeskadeserstatningen, ved risiko af produktionsstop ved stormflod, er det værd at overveje at tegne en risiko forsikring.

•

Tag højde for klimaforandringerne ved renovering og nybyggeri.

•

Brug Naturstyrelsens klimaværktøj til at indkredse risici.

•

Har virksomheden erfaring med tidligere oversvømmelser ved skybrud eller stormflod, brug da denne erfaring til at vurdere sårbarheder og eventuelt til cost-benefitanalyser, som kan være med til at afdække rentabiliteten af mulige tilpasningsforanstaltninger.

•

Simple foranstaltninger - som at hæve materialer og lagervarer fri af gulvet på hylder eller paller - kan beskytte dem mod ødelæggelser ved oversvømmelser.

Nyttige links
På hjemmesiden klimatilpasning.dk kan du læse mere om, hvad du som borger kan gøre
for at forebygge skader forårsaget af voldsommere regn og storme samt finde gode råd til
når skaden er sket. Desuden er der på hjemmesiden tre interaktive værktøjer til klimatilpasning af bolig, virksomhed og landbrug.

En række brancheorganisationer tilbyder gratis klimatilpasningstjek af din bolig. På klimatilpasning.dk findes en liste over virksomheder som tilbyder det gratis tjek. Se listen her.
Beredskabsforbundet tilbyder den gratis uddannelse Robust Borger. Uddannelsen kan tages af personer over 13 år, varer 2x3 timer og udbydes i alle landets regioner. Læs mere
her.
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