
 

Vandselskab køber huse der er truet af 
oversvømmelse 

 

 

 

Helle Sehested Nielsen og Ejgil Juul Nielsen glæder sig over, at de nu kommer af med deres 
vandplagede hus.  
Foto: ROBERT WENGLER  

 
 

 

14. maj 2008 04:00 Af MALENE BIRKELUND

For første gang herhjemme har syv boligejere fra Odense solgt deres huse for at slippe for 

voldsomme vandproblemer.

Helle Sehested Nielsen og Ejgil Juul Nielsen troede ikke deres egne øjne, da regnvandet i 

august 2007 for anden gang på to år slog kældervinduerne ind, steg op til stueplan og 

ødelagde deres hus. 

 

I dag kan ægteparret glæde sig over at have solgt det vandskadede parcelhus, der i 19 år 

dannede rammen om deres familieliv. 

 

Køberen er Odense Vandselskab, for ligesom seks af naboerne på Ejersmindevej i Sanderum 

ved Odense har familien Nielsen valgt at sige ja til selskabets købstilbud. 

 

Det er første gang, klimaforandringer på den måde rydder et helt boligområde herhjemme. 

 

Odense Vandselskab har købt ejendomme omkring vænget i Sanderum for at etablere en sø i 

stedet. Fremover skal den opsamle regnvandet og sikre hele det lavtliggende boligkvarter 
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mod oversvømmelser som den, beboerne oplevede i august sidste år. 

 

Og året før igen. 

Den rigtige løsning 

- At etablere en sø på dette sted er den mest rigtige løsning, fordi området er lavtliggende. 

Under kraftig regn ligger ejendommene derfor meget udsat, siger plan- og projektchef Gerda 

Hald, Odense Vandselskab. 

 

Ud over at være den rigtigste løsning er den ifølge vandselskabet også den billigste. 

 

- Skulle vi etablere tilsvarerende regnvandsbassiner, ville vi være nødt til at gøre det under 

jorden, fordi der ikke findes tilstrækkeligt store frie arealer i området, siger souschef fra 

vandselskabet Per Hallager. 

 

Han anslår, at det vil koste i omegnen af det dobbelte at etablere tilsvarende store bassiner 

andre steder i oplandet. 

Beboernes egen idé 

Det var beboerne fra de hårdest ramte huse på Ejersmindevej, som på et møde med Odense 

Vandselskab foreslog, at selskabet overtog deres vandramte ejendomme. Ifølge Gerda Hald 

er det vigtigt for, at projektet er lykkes. 

 

- Det er væsentligt, at alle husejerne er enige - både om salgsaftale og idé. Vi kan ikke lave 

en tilstrækkelig stor sø på stedet, hvis ikke der er tilstrækkeligt med beboere, der er med på 

idéen, siger hun. 

 

Odense Vandselskab har betalt tæt på 20 mio. kr. for de syv parcelhuse. 

 

Ifølge aftalen skal husene være overdraget til vandselskabet inden indgangen til marts næste 

år. 

 

For Helle Sehehested Nielsen og Ejgil Juul Nielsen er det ikke alene prisen, der er afgørende. 

Det er også muligheden for at komme videre. 

 

- Vi må indrømme, at vand efterhånden giver os lidt rystelser, og vi har da også tjekket, om 

vandopkoblingerne var nye, før vi købte et andet hus, siger Ejgil Juul Nielsen. 
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