
– sikker bolig i al slags vejr

Generalforsamlingskit til grundejere
Sæt klimatilpasning på dagsordenen til næste generalfor-
samling i din grundejerforening. Klimatilpasning kan nem-
lig være en god investering i både tid og penge. Effekten 
er større, og der kan være penge at spare ved at gå flere 
sammen om klimatilpasningsløsninger. Derfor giver det god 
mening at sætte emnet på dagsordenen i din lokale grundejer-
forening. 

Fælles naboløsninger til afledning af regnvand kan i sig selv være bil-
ligere for den enkelte end isolerede løsninger på hver matrikel, og dertil 
kommer, at der jo altid er penge at spare ved at købe stort ind. Inden I 
beslutter jer for en løsning, er det en god idé at få et klimatilpasning-
stjek af jeres bolig, så I kan blive  
klogere på, hvilken løsning, der passer til netop jer. Naturstyrelsen har i samarbejde med Fælles - 
foreningen af grundejerforeninger i København samlet en lille værkstøjskasse - et generalforsamlingskit 
til grundejere - med viden og tips, som gør det nemmere at sætte emnet på dagordenen på general-
forsamlingen og tage en kvalificeret dialog med den lokale kloakmester eller anlægsgartner, som I kan 
invitere til at kigge forbi generalforsamlingen og/eller bestille til et gratis klimatilpasningstjek af et eller 
flere af jeres huse.

Nedenfor findes en række gode sider med de bedste råd og tips, når I vil i gang med klimatilpasning  
af jeres boliger. Find dem via klimatilpas.nu 

Temahæfter

 Vandveje og vildveje – pjece fra Fællesforeningen af grundejerforeninger i København 
 
 DitRegnvand – pjece fra Haveselskabet om at udnytte regnvandet som en ressource  

 Lokal håndtering af regnvand – pjece fra Danske Anlægsgartnere
 
 Lokal afledning af regnvand – eksempler på, hvordan regnvand bruges på nye måder  
  
 Her kan du læse om eksempler på klimatilpasset byggeri og andre relevante cases

Gratis klimatilpasningstjek – sådan gør du

Miljøministeren har i november 2012 indgået en aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der 
kan spare boligejere både bekymringer og penge. Tjekket er første skridt på vejen til at ruste borgerne 
mod ubehagelige overraskelser, når det regner voldsomt. Det er medlemmer af Danske Anlægsgartnere, 
De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeris Kloaksektion, Kloakmestrenes TV-
inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører, der tilbyder det gratis klimatilpasningstjek. 

klimatilpas.nu

http://www.grundejeren.dk/billeder/Filer/RegnvandVGS-AL.pdf
http://www.klimatilpas.nu/wp-content/uploads/2013/01/ditRegnvand_h%C3%A6fte.pdf
http://www.dag.dk/inspiration/regnvandshaandtering/pjece-om-regnvand-%281%29.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/lar.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/da-dk/byggeri/sider/cases.aspx
http://www.klimatilpas.nu


Nedenfor er links til oversigter over, hvor du kan bestille et gratis klimatilpasningstjek.  
Kan også findes på klimatilpas.nu

 · Danske Anlægsgartnere og De Grønne Kloakentreprenører 

 · Danske Kloakmestre 
 
 · Dansk Byggeri Kloaksektionen 

 · Kloakmestrenes TV-inspektion 

 · Danske Maskinstationer og Entreprenører

Herudover tilbyder Bolius, Boligejernes Videncenter, en ekstra grundig gennemgang af boligen fra  
kælder til kvist. Her kan man mod betaling få en hel vedligeholdelsesplan for huset.  
  
Husets VejrAlarm – Forsikring & Pension

Vær beredt, når sommerens skybrud kommer. Hvert minut tæller, når du skal forberede dit hus på 
skybrud, så det er vigtigt at blive varslet i god tid. Vi anbefaler alle boligejere (og lejere) at hente Husets 
VejrAlarm. Den kan give det forspring, som betyder, at du kommer tørskoet gennem skybrudssæsonen. 
Men husk at de grundige forberedelser tager tid, så vi anbefaler at du bestiller et gratis klimatilpasning-
stjek i god tid, inden der kommer mørke skyer i horisonten. Find Husets VejrAlarm via klimatilpas.nu
 
 Forsikring & Pension

Videoer – se dem på klimatilpas.nu 

 Når skaden er sket

 Faskine

 Forebyggelse
 
 Regnbed

Øvrig nyttig viden - find den på klimatilpas.nu 

 Gratis klimatjek af din bolig

 Giv hus og have et klimatilpasningstjek

 Klimatilpasning fra kælder til kvist 

 Det kan I gøre som forening

 Nyt hus - så skal du have faskine og grønt tag

 Oversvømmelse

– sikker bolig i al slags vejr

klimatilpas.nu

http://www.dag.dk/inspiration/klimatjek.aspx
http://www.danskekloakmestre.dk/Default.aspx?ID=1295&r_=0.747816200600937
http://www.kloaksektionen.dk/om+kloaksektionen/medlemsliste
http://www.kloakmestrenestvinspektion.dk/om+os/find+medlem
http://www.dmoge.dk/Konsulenttjenesten/Entrepren%C3%B8rarbejde/Sider/Klimatilpasningstjek.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/temaer/klima/klimaviden/Sider/forsikringsvejret.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=eiYWxrAj2iY&list=UUoFfKSiOqYW1zoEsBiRxUcg
http://www.youtube.com/watch?v=j6UkmSTSbzo&list=UUoFfKSiOqYW1zoEsBiRxUcg
http://www.youtube.com/watch?v=GVTUFpxZNtc&list=UUoFfKSiOqYW1zoEsBiRxUcg 
http://www.youtube.com/watch?v=rwiH5LIyFW8&list=UUoFfKSiOqYW1zoEsBiRxUcg
http://www.klimatilpas.nu/pressemeddelelse-fa-gratis-klimatjek-af-din-bolig/
http://www.klimatilpas.nu/sadan-gor-du/giv-hus-og-have-et-klimatilpasningstjek/
http://www.klimatilpas.nu/sadan-gor-du/klimatilpasning-fra-kaelder-til-kvist/
http://www.klimatilpas.nu/forening/det-kan-i-gore-som-forening/
http://www.bolius.dk/alt-om/byg-nyt-hus/artikel/nyt-hus-saa-skal-du-have-faskine-og-groent-tag/
http://www.bolius.dk/netop-nu/oversvoemmelse/
http://www.klimatilpas.nu
http://www.klimatilpas.nu

