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Velkomst – formål med og introduktion til mødet
Borgmester Joy Mogensen
Sigtet med aftenens borgermøde er grundlæggende det samme som mødet i Jyllinge – at I kan stille spørgsmål og
få svar. I dag er det muligt at få et samlet svar fra de mange instanser der er involveret i dette; kommunen, Folketinget, forsikringsbranchen og Stormrådet.
Stormen Bodil var en katastrofe, og jeg fornemmer at folk rundt om i Danmark er ved at forstå det. Det berører mig
og alle beslutningstagere dybt, den situation som I står i. Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger
Det fremlagte lovforslag er godt, men slet ikke godt nok. Erstatningerne er for små og muligheden for udlæg ikke
gode nok. Tak til Byrådet og de mange borgere der har fået Folketinget i tale og lægger fortsat pres på at få ændret
lovforslaget. Det er dejligt at se, at alle lægger størst muligt pres på Folketinget.
Borgmestrene i de seks fjordkommuner har i dag sendt fælles brev til Erhvervs- og Vækstministeren om, at få revideret lovgivningen. Vi har endvidere søgt om, at komme i foretræde for folketinget til marts og uddybe baggrunden
for, at vi mener at lovforslaget skal ændres.
Alle politikere tager sagen meget alvorlig, men den bliver ikke løst i morgen. Det bliver en lang sej kamp, og det vil
tage tid at følge den til ende. Mit håb er, at vi ved fælles hjælp vil finde energien til at komme videre.
Jeg er meget interesseret i input til hvordan vi kan gøre det bedre næste gang.
Da stormfloden ramte
Beredskabschef Carsten Iversen
Beredskabets indsats startede d. 4. december, hvor der blev taget kontakt til dagligvarebutikker og byggemarkeder.
Indsatsen blev løbende opskalleret i takt med at varslerne om vandstigningerne blev mere sikre. Da det stod klart,
at vikingeskibene ikke kunne tåle vand, satte beredskabet mange ressourcer ind på at sikre museet. Beredskabet
fik assistance fra Københavns og Thisteds beredskab
Beredskabet oplevede, at borgerne selv tog fat og fik fyldt sandsække – denne kapacitet skal indarbejdes i
indsatsen næste gang. Beredskabet overvejer, at oprette kurser for husejere, som kan lære at sikre sit eget hus
mod indtrængende vand.
Stormen Bodil har lært os, at vi skal kunne håndtere mere ekstreme hændelser og at fremtidens beredskab skal
være klar til at håndtere andet end kemikalieuheld – det er naturen, som beredskabet skal være klar til at håndtere.
Vikingeskibsmuseets chef for Bygningsdrift Claus Christiansen
Vikingeskibsmuseet fik et tidligt varsel fra DMI, så alt inventar blev løftet væk fra gulvene. Natten til fredag kom Beredskabet og sikrede vinduerne og udlagde mange sandsække.
Et løsrevet skib havde retning direkte mod museumshallen, og der var risiko for, at det ville ramme ind i ruderne.
Skibet bliver fanget, og med beredskabets hjælp fragtet på land. Nationalmuseet hjalp til med at afdække skibene
med plastik.
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Skibene blev reddet men der var andre skader; 7 ruder var brast, betonen omkring var krakeleret, en mur var ødelagt af vandet og det store dansegulv af træ havde revet sig løs og var knækket over. Uden den store indsats fra
beredskabet og frivillige ville skaderne være meget større.
Stormfloden betyder at de fremtidige planer for museumsøen skal revurderes, så der er fokus på sikring mod
vandstandsstigninger.
Skadesdækning – rammer og regler for økonomisk støtte
Underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension
Forsikring & Pension er en brancheorganisation for de danske forsikringsselskaber og pensioner.
Der er ikke nogen forsikringer der tidligere har dækket stormskader, da forsikringspræmien ville blive meget dyr op til 30-35.000 kr. om året. Derfor blev der i 1992 etableret en offentlig ordning.
Erfaringerne fra stormen i 2006 var, at det tog meget lang tid at få behandlet skadeanmeldelserne. Derfor overtog
forsikringsselskaberne driften af Stormrådets ordning. Loven har fastsat hvad forsikringsselskaberne må, og har
fastlagt afskrivningstabellerne. Hvis stormfloden havde været lagt ind under private forsikringer, ville forsikringsdækningen have været større.
Den mindre dækning har været til at leve med, ved mindre skader på sommerhuse mv., mens betydelig skade på
helårsboliger rammer meget hårdt og det er ordningen ikke gearet til.
Forsikring & Pension har rettet henvendelse til folketinget, om at ordningen for genhusning ikke er god nok til den
situation som Bodil har medført. Forsikring & Pension er positive over, hvis beløbsdækningen kan øges, at flere
udgifter kan dækkes og der ikke er en ”kaosperiode”. Forsikring & Pension støtter, at der gives erstatning svarende
til forsikringsselskabernes.
Hvordan undgår vi en gentagelse?
Chefkonsulent Hans Christian Jensen
Roskilde Kommune har vedtaget en klimatilpasningsplan i marts 2013, som blandt andet har til formål at sikre
kystnære byområder (Roskilde Bymidte, Jyllinge Nordmark og Risø) mod vandstigninger. Vi troede, at vi skulle sikre os mod hændelser, som ville komme om 50 år, men indsatserne skal nu fremskyndes. Kommunen arbejder derfor på, at kunne foreligge en skitseplan til politisk vedtagelse allerede i juni 2014.
Byrådet har afsat 1 million til dette arbejde.
Benny Rud Hansen, Grontmij
Grontmij udarbejdede op til d. 6. december kort over hvilke områder der ville blive ramt af oversvømmelser. På
baggrund heraf blev der sendt varsler til de boliger der forventedes at blive berørt, og indsatsen blev målrettet disse
områder. Der er 23 boliger i Roskilde By som blev oversvømmet, heraf 9 kældre.
Kystdirektoratet vurderer, at der er tale om en 1000 års hændelse, men vi vil kigge på datagrundlaget, herunder
data fra Holbæk Fjord, for at kunne give et bedre grundlag for at vurdere risikoen fremadrettet.
Der blev præsenteret forskellige løsningsmodeller, såvel sluser som diger i fjorden til lokale løsninger. Der er
mange muligheder og de skal alle vurderes grundigt, for at sikre, at det er den rigtige løsning der gennemføres. Der
er vigtigt at løsningen ikke ødelægger naturen i Roskilde Fjord og at beredskabet er gearet til den valgte løsning/indsats.
Powerpoint fra præsentationen kan findes på kommunens hjemmeside – www.roskilde.dk.
Spørgsmål og fælles debat
Ordstyrer Martin Holgaard, Direktør for By, Kultur og Miljø
Der blev stillet en række spørgsmål fra salen, de handlede primært om skadesdækning, afskrivninger og selvrisiko.
Derudover blev der spurgt til psykologhjælp til berørte borgere og taksationsmyndighedernes baggrund for at give
alvorlige budskaber til sårbare borgere.
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Der blev spurgt ind til om der er overvejelser om at etablerer et psykologisk kriseberedskab, da mange har det
svært. Dansk Røde Kors har gode erfaringer fra Frederikssund Kommune, hvor der blev afholdt et cafémøde hvor
der var psykolog tilstede. Røde Kors vil gerne afholde lignende cafémøde i Roskilde i nær fremtid. Borgmester Joy
Mogensen var meget positiv over forslaget og oplyste, at kommunen meget gerne hjælper, så folk nemt får adgang
til psykologhjælp.
Der var flere spørgsmål, der omhandlede afskrivninger, selvrisiko og forsikringsselskabernes rolle samt rammerne
for Stormrådet. Der blev også bemærket, at der ikke sker en ensartet fastsættelse af dækningen og hvad baggrund
taksatorerne har for at kommunikere med sårbare mennesker.
Top Danmark er opmærksomme på at borgerne står i en meget svær situation. De gør meget ud af at forklare hvilke rammer taksationsmyndigheden arbejder under, tidsmæssige rammer mv. Ser det ikke som sin rolle, at tolke
rammerne stramt, men til gavn for de skaderamte.
Forsikring & Pension uddybede, at der tidligere er kigget på, hvordan ordningen kan gøres mere fleksibel, men at
rammerne var, at det skulle gøres inden for de eksisterende omkostninger. Den nye ordning dækker ”hele flader”
hvor den gamle kun dækkede den del af væggen hvor vandet var gået til. Denne udvidelse af ordningen har betydet at afskrivningen blev væsentligt større. Forsikring & Pension håber, at det bliver ændret.
Selvrisikoen kan i nogle tilfælde løbe op i flere 100.000 kr. og der blev efterspurgt at det i den videre proces bør
ændres så selvrisikoen bliver fastsat på forsikringslignede betingelser. Forsikring & Pension står gerne ved, at få
ændret ordningen så selvrisikoen sænkes.
Flere borgere oplever, at det er et stort bureaukrati at være ramt at stormskade, og at man til tider føler sig som en
hund i et spil kegler. Der er nogen der endnu ikke har haft besøg af taksator. Det blev efterspurgt om forsikringsselskaber kan yde en normal service som de gør til hverdag.
Stormrådet er opmærksomme på, at pengeflowet ikke fungerer, og håber på at de har en bedre løsning klar inden
1 måned. Forsikring & Pension oplyste, at det er ved at blive undersøgt hvor meget tid selskaberne bruger på
stormordningen, for at se om tiden matcher den ydelse forsikringsselskaberne får. Det er ikke meningen, at stormofre skal behandles ringere end ellers.
Borgmester Joy Mogensen vil gerne stille kommunens kort over hvilke boliger der er berørt, til rådighed for forsikringsselskaberne, hvis det kan smidiggøre informationen til borgerne.
Opsamling af væsentlige pointer
Formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen
Stor tak til alle som er kommet og har prioriteret at være her i dag. Jeg håber at I har fået svar, som kan bruges
som udgangspunkt for videre forløb.
Jeg har noteret mig, at en borger har oplevet at ringe til Roskilde forsynings vagttelefon, og at den ikke virkede. Det
vil jeg bringe videre til Roskilde Forsynings direktion, så det ikke sker igen.
Der er ingen nemme løsninger - vi har et problem der skal løses, og i juni skal der foreligge skitseprojekter for løsninger til politisk behandling. Så vi arbejder på højtryk for, at finde løsninger så vi ikke står i denne situation igen.
Det er godt, at vi har haft Henrik Sass Larsen ude og besigtige skaderne i Jyllinge. Jeg ved, at det gør indtryk på
ham, så Folketinget også er ved at finde løsninger.
Der vil være et fortsat stort politisk fokus på at finde løsninger, og frem til sommer vil Byrådet blive orienteret om
status og fremgang på kystsikringen, på alle møder.

Afrunding og tak for i aften
Borgmester Joy Mogensen
Tak for at I mødte op i dag. Det er en lang sej kamp og I kæmper, vi kæmper og vi skal holde kontakten ved lige. Vi
skal hjælpe hinanden så det bliver rigtig godt, og hvis der er nogen der har idéer til løsninger så kom med dem.
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Lovforslag forventes at foreligge i 1. kvartal, og vi skal opretholde presset på Folketinget for at ændre lovforslaget.
Jeg vil gøre det ypperste for at vi kommer i mål. Loven skal ændres, med tilbagevirkende kraft, både på afskrivninger, genhusning og selvrisikoen. Der skal findes en løsning.
Vi har afsat 1 mio. kr. til at finde løsninger så I ikke skal være bange for at det sker igen. Jeg planlægger et borgermøde forud for de møder, hvor der skal tages politiske beslutninger. Det borgermøde skal holdes til maj. Vi skal
begynde at bygge i foråret 2015. Det er ikke altid det kan gå så stærkt i en kommune, men vi er en samlet kommune der bakker op. Både os i forvaltningen, de frivillige og organisationerne.
Jeres base skal bygges op igen. Kampen bliver sikkert lang og sej, men vi skal have det løst.
Tak for i aften.

