
Tjekliste 17 • sådan gør du, hvis bygningen står tom

Her er beskrevet nogle forhold, som du skal være særligt opmærksom på ved tomme byg-

ninger, ud over alle de tiltag, der er beskrevet i guiden i øvrigt.

	� Tal med forsikringsselskabet, og vær sikker på, at forsikringen dækker, hvis bygningen står 

tom i kortere eller længere tid.

	� Planlæg jævnlige besøg i bygningen for at holde øje med dens tilstand, og tag billeder 

løbende, så du kan følge evt. ændringer.

	� Bygningen skal være låst forsvarligt af, så uvedkommende ikke kan komme ind.

	� Området omkring bygningen skal se velholdt ud – slå græs, fjern sten og murbrokker.

	� Etabler evt. en vagtordning, så der jævnligt bliver patruljeret, og sæt skilte op om, at der er 

vagt.

	� Overvej belysning med bevægelsesdetektor og evt. overvågningskamera.

	� Fortæl naboer og evt. politiet, at bygningen står tom.

	� Sæt evt. en seddel op på bygningen med et telefonnummer til en kontaktperson.

	� Fjern stiger, værktøj eller brandfarlige væsker fra bygningen og dens omgivelser.

	� Luk brevsprækker til.

	� Der må ikke være større åbninger i bygningens tag eller facader.

	� Overvej at blænde vinduer og døre midlertidigt.

	� Der skal være god ventilation i bygningen.

	� Interne branddøre skal være lukkede, men ikke aflåste.

	� Etabler et brandalarmeringsanlæg.

	� Afbryd strømmen – så kan der ikke opstå kortslutning, der kan give brand.

	� Afbryd vandforsyningen – så kan der ikke sprænge et vandrør, der kan give vandskade.

	� Overvej, om lynafledning er relevant.

	� Tag fotos af værdifuldt inventar, dekorationer m.v. og skriv en liste over de enkelte dele, og 

hvor de er/har været placeret.

	� Fjern om muligt inventar og genstande, der let kan brænde – hvis det kan lade sig gøre at 

fjerne dem af hensyn til bevaringsværdierne.

	� Opbevar evt. værdifuldt inventar og genstande i bygningen sikkert i bokse eller magasin-

kasser, eller flyt det til et sikkert sted.


