Tjekliste 10 • sådan sikrer du udearealer og tag/facader
Begynd med at lave eller skaffe en situationsplan af grunden og bygningerne. Her tegner du
nogle af de nedenstående afstande og områder ind.

Umiddelbart omkring bygningen
Der må ikke være mulighed for parkering eller placering af f.eks. affaldscontainere under
redningsåbninger.
Brændbare genstande og affaldsbeholdere skal placeres min. 5 m fra udhæng, døre og
vinduer.
Slå græs omkring bygninger.
Fjern visne blade tæt på bygninger.
Fjern døde eller knækkede grene på træer. Læg mærke til, om træet er sygt eller gammelt
og evt. har råd – så skal det måske fældes.
Gør løs jord omkring trærødder fast.
Sæt løse genstande fast, hvis der kommer storm – det kan være havemøbler, parasoller,
trampoliner og affaldscontainere.
Udpeg et sikkert sted at stille aske fra brændeovn/ildsted.
Udpeg et sikkert sted at opbevare glas.
Udpeg et sikkert sted til grillplads.
Udpeg et sikkert sted til terrassevarmeren.
Sørg for, at belægninger umiddelbart omkring huset har fald væk fra bygningen.
Sørg for, at riste og afløb er placeret i terræn eller lige under terrænniveau.

Grunden/matriklen
Marker adgang til slukningsvand på din plantegning, eller skriv en note om, hvor det er, hvis
det ligger uden for det område, tegningen dækker.
Sørg for, at terrænet har fald væk fra bygningen, så vand ledes væk.
Gennemgå hegn og stakitter for skader og råd, så de ikke vælter i en storm.
Udpeg et sikkert sted til afbrænding af haveaffald, bålsteder, aff yringssteder for fyrværkeri
osv.

Interne veje, indkørsler, stier og (gårds)pladser
Sørg for, at husnummeret er synligt.
Tjek afstande og brandveje: Enten skal der være maksimalt 40 m fra offentlig vej til dørene
i bygningen eller en brandvej, der fører hen til bygningen. Vejen skal være mindst 2,8 m
bred og med en befæstning, der kan tåle tunge køretøjer.
Sørg for afløb i bunden og evt. også undervejs i nedkørsler; afløb må ikke være stoppet.
Undersøg, om regnvand kan sive ned gennem belægningen.
Rens kloakristene på vejen for blade, kviste m.v.

Bygningens facader og åbninger
Rens afløb fra altaner og terrasser.
Rens afløb fra lyskasser, trappenedgange og nedkørsler.

fortsættes

Reparer revner i sokler og mure.
Udfør tætning omkring rørgennemføringer i ydermure.
Tjek, at åbninger i facader (lavtsiddende vinduer, ventilationsriste og udluftninger, f.eks. fra
en tørretumbler) er hævet mindst 10 cm over terræn.

Tagrender, nedløb og afløb
Rens tagrender, og tjek, at de er tætte.
Tjek, at tagrender har fald hen imod nedløbsrøret.
Tjek, om nedløbsrør er tætte og har udløb væk fra bygningen – test, om nedløbene er frie
for propper ved at spule dem med en haveslange.
Rens sandfangsbrønde.
Tjek, at nedløb ikke ender i en kældernedgang; de skal føres til terræn uden for kældernedgangen.
Rens afløb for blade og andre genstande.

Tag og tagdækning
Tjek, om tagdækningen er løs eller beskadiget, f.eks. knækkede tagsten.
Tjek, at rygningen er tæt.
Tjek, at brandkamme er intakte og ført 0,3 m over tagdækningen.
Tjek, at tagudhæng er intakte og ikke er angrebet af råd.
Beskyt udluftningsåbninger, så vand ikke kan trænge ind.
Sørg for, at der ikke er revner i skorstene og evt. mørtelafdækning.
Sørg for, at antenner o.l. sidder ordentligt fast – se f.eks. efter tegn på rust i beslag.

