Tjekliste 20 • sådan gør du efter skybrud og stormflod
Kontakt dit forsikringsselskab – du må ikke fjerne genstande, før du har aftalt det med
dem. Gør opmærksom på, at skaden er på et historisk hus.
Er bygningen fredet, så kontakt fredningsmyndighederne – du må som hovedregel ikke
fjerne genstande, før du har aftalt det med dem.
Kontakt de relevante personer fra din værdiredningsplan/kontaktliste.
Tag billeder undervejs, så du kan dokumentere skaderne og processen.
Sørg for, at resterne bliver grundigt dokumenteret, så de kan genskabes.
Gem alle kvitteringer for evt. materialeindkøb og håndværkerassistance, for det bliver
normalt dækket af forsikringen.
Tjek situationen hos dine naboer. Hvis de ikke er hjemme, så giv dem besked, hvis der har
været oversvømmelse hos dem.

Udenfor
Fjern evt. skotter, sandsække og afdækninger.
Rens tagrender, nedløb og afløb, så de ikke er stoppet.
Bindingsværkshus: Strømmende vand kan føre jord med sig, der kan lægge sig op ad soklen
og efterhånden opfugte bundremmen. Det er derfor vigtigt at fjerne aflejret jord, når oversvømmelsen er overstået.

Indenfor
Vurder, om det er sikkert at gå ind i oversvømmede rum. Afbryd el, og stå ikke i vand, hvis
du rører ved el. Søg råd hos dit forsyningsselskab, hvis du er i tvivl, om du kan tænde for el
og gas igen.
Tag elapparater ud af stikkontakter.
Er der spildevand, kan der være smittefare – tag gummistøvler, regntøj og gummihandsker
på.
Skab ventilering så hurtigt som muligt – åbn døre, vinduer, skabslåger osv.
Skab ventilering i hulrum.
Husk at åbne ventilationsriste, som måske er blevet lukket i akutfasen.
Flyt de ejendele, der kan reddes; er det almindeligt vand, skal genstande rengøres og tørres, og tøj skal vaskes på almindeligt vaskeprogram.
Få vandet væk med vandstøvsuger eller med en pumpe.
Fjern evt. jord og skidt, som vandet har ført med sig, og gør overflader rene med rent
vand.
Undersøg, om elinstallationer har fået vand eller fugt.
Undersøg, om skorstene har fået vand eller fugt.
Tag fotos igen, når vand og skidt er væk.
Opsæt affugtningsudstyr; husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
Fjern billeder og skabe fra vægge.
Fjern opfugtet tapet.
Fjern løse tæpper og tætte gulvmaterialer som vinyl og linoleum.
Fjern evt. beskadiget isoleringsmateriale.
Er der asbestholdige materialer, skal der tilkaldes en specialist.

