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VIGTIG INFO 
Når vandstanden stiger - forholdsregler og pligter 

Rigtig mange borgere i Syddjurs Kommune oplever problemer med for høj vandstand. 
Det medfører desværre oversvømmede kældre, arealer og grunde, der står under vand, 
samt indtrængende vand i huse. Desværre tyder alt på, ekstreme vejrhændelser vil ske 
oftere og med øget intensitet og varighed. Temperaturen vil stige, havvandstanden vil 
stige, og i mange områder må vi forvente, at grundvandet kommer til at ligge højere end 
nu.


Hvem har ansvaret? 
Grundejeren har ansvar for at gøre noget ved 
vandet på egen grund. Kommunen har ansvaret på  
offentlige arealer. 


Derfor skal du som grundejer selv klimasikre, dvs. 
finde nye løsninger på, hvordan alt vandet kan 
håndteres fornuftigt, så dine bygninger og arealer 
ikke lider skade. Det kan blive rigtig dyrt IKKE at 
gøre noget!
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Hvorfor er vandstanden høj? 
Der kommer mere nedbør. Det betyder 
bl.a. stigende grundvandsstand. De 
dræn, der blev lagt i 40’erne og 50’erne 
har ikke længere den nødvendige kapa-
citet. Kombineret med slitage og 
manglende vedligehold gør, at der ikke 
drænes optimalt - derfor får vi vådere 
arealer. 

(© Syddjurs Kommune)
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!
Kloak og spildevand 
Syddjurs Kommune har ansvar for, at kloaknettet er tilpasset og vedligeholdt. 
Kloaknettet er dimensioneret til almindelig nedbør, så i forbindelse med skybrud og 
massive regnperioder kan de ikke følge med. Derfor skal vi i fællesskab forebygge og 
tage hånd om regnvandet på anden vis. 
!

Tal med naboerne og find en fælles løsning 
Syddjurs Kommune opfordrer til, at man så vidt muligt 
finder fælles løsninger. 

Så start med at tale med dine naboer og evt. vej- eller  
grundejerforening. At klimasikre et område er en fælles 
opgave! 

Måske er det ikke alle på vejen, der har problemer lige nu, 

men der er stor sandsynlighed for, at de kan få det fremover. Så det er rettidig omhu at 
gå i gang med at klimasikre, når én eller flere i et område oplever problemer med for 
meget vand. !
Find ud af, hvem der allerede har problemer og arbejd på at få lavet en fælles løsning, 
hvor alle nuværende og fremtidige problematikker for området er taget med. 

Få også taget hul på snakken om, hvem der skal betale. 

Kommunen anbefaler, at der er solidarisk hæftelse for projektet, men at I laver en 
partfordeling, hvor der selvfølgelig vil være nogen, som skal betale mere end andre - for 
udgangspunktet i vandløbsregulering er, at dem der drager nytte af reguleringen skal 
betale.
!
Dræn 
Være opmærksom på, at etablering af nye eller større dræn 
kræver tilladelse af kommunen.
!
Rådgivning og vejledning 
Få rådgivning og vejledning af fagpersoner - fx jeres lokale 
kloakmester. 

Via www.klimatilpas.nu kan I finde gode råd og få et gratis 
klimatilpasningstjek.


 !!!!
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Få mere info 

www.klimatilpas.nu 

www.klimatilpasning.dk 

www.syddjurs.dk

“Vi er nødt til at 
arbejde sam-
men for at løse 
klimaudford-
ringerne…

Mulige tiltag 

Udbedring af fælles/egne 
dræn 

Etablering af 
regnvandsbassin 

Etablering af nye eller 
større dræn
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