
HVAD SKAL 
DU GØRE, 
HVIS UHELDET
ER UDE?
OM FORSIKRING OG SKADER 

UNDER RENOVERING AF DIT HJEM



TJEK, OM DU ER FORSIKRET

UNDER RENOVERINGEN

Din bolig skal renoveres, og i den forbindelse anbefaler vi dig 
at tjekke dine forsikringsforhold. Hvis du ikke allerede har en 
indboforsikring, opfordrer vi til, at du tegner en.

Kontakt dit forsikringsselskab, og spørg dem, om dine 
forsikringer skal ændres, inden renoveringen starter i din bolig.
Du kan fx spørge ind til om din forsikring dækker ved: 

• Vandskade som følge af renoveringen.
• El-skade/kortslutning?
• Tyveri, når andre (fx håndværkere) har adgang
 til boligen - eller om der er begrænsninger?
• Indbo i kælderrum/depotrum?
• Anden pludselig skade.
• Er der ændringer i min selvrisiko?

Hvad dækker en privat indboforsikring?
Din indboforsikring dækker, hvis der sker skader på dine private 
ejendele i dit lejemål under renoveringen af din bolig, fx ved 
vandskade som skader dit indbo. Husk, at du altid selv skal 
betale forsikringens selvrisiko. 

Hvad dækker boligselskabets bygningsforsikring?
Boligselskabet Sjælland har også en forsikring, men den
dækker kun selve bygningen. Det vil sige gulv, væg, loft osv. 
Det er boligselskabets forsikring, der dækker, hvis der opstår:

• Vandskader på bygningen
• Brandskader på bygningen
• Stormskader på bygningen
• Hærværksskader på bygningen

Hvad dækker entreprenørens ansvarsforsikring?
Entreprenøren har også en forsikring, som dækker, hvis hånd-
værkere eller andre, som er ansat af entreprenøren, skader dit 
indbo. Men vær opmærksom på, at bevisbyrden ligger hos 
dig, og hvis skaden handler om tyveri, skal du kunne fremvise 
politianmeldelse, før sagen behandles.

FORSIKRINGSFORHOLD
UNDER RENOVERINGEN

Tegn en forsikringPå forsikringsguide.dk kan du få hjælp til at finde den forsikring, der passer bedst til dine behov.

I DENNE FOLDER FINDER DU INFORMATION OM, HVORDAN DU ER 

DÆKKET I TILFÆLDE AF SKADER, OG HVAD DU SELV SKAL GØRE MED 

DIN FORSIKRING I FORBINDELSE MED RENOVERING AF DIN BOLIG. 



GODE RÅD TIL AT UNDGÅ SKADER I 

DIT HJEM UNDER EN RENOVERING
 
Heldigvis er det sjældent, at der sker skader under en renovering. Dog anbefaler vi dig, at du 
forbereder dig bedst muligt, inden renoveringen i dit hjem begynder, da du også selv har et 
ansvar for at begrænse skaders omfang. Her er gode råd til, hvordan du undgår, at skaden sker:

• Flyt dit indbo og dine ejendele væk fra de områder i din bolig,
 hvor håndværkerne skal arbejde.
• Dæk dit indbo og dine ejendele af med plast eller andet.
• Hvis du har bil, motorcykel, knallert eller cykel, skal du altid
 følge parkeringsanvisningerne.
• Sørg altid for at læse varslinger grundigt og følge anvisninger.
• Lad ikke penge og værdisager ligge fremme.
• Hvis der skal arbejdes på elinstallationerne, er det bedst at trække
 alle stik til elektronik ud af stikkontakterne.

HVIS SKADEN OPSTÅR: 

BEHOV FOR AKUT HJÆLP

Du skal altid prøve at begrænse skaden i at brede sig. 
Det gælder både skader på dine ejendele, men også 
skader på selve ejendommen, du bor i. 

Det betyder fx, at du ved en vandskade sætter en spand 
op dér, hvor vandet kommer ned, flytter dine ting væk 
fra, hvor vandet kommer, og tørrer vandet op. 

Skaden er under kontrol

1. I dagtimer på hverdage: 
Ring til entreprenørens 
eller boligselskabets 
beboerkoordinator. 

 Find kontaktinfo på 
hjemmesiden. 

2. På andre tidspunkter: 
Ring til akuttelefonen hos 
SSG tlf. 46 34 01 90. 

3. Tag billede af skaden. 

4. Anmeld skaden til dit 
forsikringsselskab. 

5. Giv boligselskabet  
besked om skaden.

Der sker skade på dit indbo

1. Tag billede af skaden,  
før du rydder op. 

2. Anmeld skaden til dit 
forsikringsselskab, 

 også selvom du mener, 
at skaden skyldes 

 byggesagen. 

3. Giv boligselskabet 
 besked om skaden.

Der sker skade ved ulykke

1. Tag billede af skaden. 

2. Anmeld skaden til dit 
forsikringsselskab, 

 også selvom du mener, 
at skaden skyldes

 byggesagen. 

3. Giv boligselskabet 
besked om skaden.

Der sker skade på din bil

1. Tag billede af skaden. 

2. Anmeld skaden til dit 
forsikringsselskab, 

 også selvom du mener, 
at skaden skyldes 

 byggesagen. 

3. Giv boligselskabet  
besked om skaden.

Husk, at du risikerer selv at skulle betale for skaden. Selvom du vurderer, at skaden 
skyldes byggesagen, er der ingen sikkerhed for erstatning. Det er derfor vigtigt, at 
du får tjekket dine forsikringer, så kan den dækker over både indbo, skade og bil.

SÅDAN GØR DU NÅR...

Tegn en forsikringPå forsikringsguide.dk kan du få hjælp til at finde den forsikring, der passer bedst til dine behov.



SKAL DU GENHUSES?

Hvis du skal genhuses i forbindelse 
med din renovering, skal du 
kontakte dit forsikringsselskab. Du 
skal informere dit forsikringsselskab 
om din nye midlertidige adresse.
Sørg også for at få en snak med 
forsikringsselskabet om dine 
forsikringsforhold i den midlertidige 
genhusningsbolig. 

GIV BOLIGSELSKABET BESKED OM DIN SKADE

I Boligselskabet Sjælland ønsker vi at være orienteret om eventuelle skader, 
der sker i dit hjem i forbindelse med renoveringen. Selvom det ikke er os, 
der behandler din skade, vil vi gerne være orienteret, hvis dit forsikrings-
selskab kontakter os.

Sådan giver du boligselskabet besked om din skade: 

• Udfyld formular om skaden på bosj.dk/reno-skade 
Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for 48 timer.
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