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Indledning
For at kunne foretage en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det nødvendigt
med en målrettet strategi. Kommunen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en
række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen er retningsgivende
for kommunen og skal give borgere indsigt i de prioriteringer og strategier på rotteområdet,
som kommunen har valgt at gennemføre.
Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Planen skal revideres minimum
hvert tredje år. Handlingsplanen skal derfor revideres inden udgangen af 2021.

Lovgrundlag
Miljøministeriets bekendtgørelser1 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter pålægger
kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, der skal foregå i
overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Rottehandlingsplanens mål
Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen




At gennemfører en effektiv og forebyggende rottebekæmpelse året rundt.
At sikre der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne.
At rottebekæmpelse udføres i overensstemmelse med resistensstrategien. Det vil sige der foretages en grundig undersøgelse, hvor ejendommen gennemgås mht. rotteaktivitet og der udføres giftfri bekæmpelse hvor det er muligt.

De enkelte indsatsområder i handlingsplanen er beskrevet nedenfor.

1

Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen i perioden

Succeskriterier
At nedbringe antallet af rotter til et acceptabelt
niveau

Gennemfører en effektiv og forebyggende
rottebekæmpelse
Sikre en kompetent vejledning og forebyggelse og bekæmpelse af rotter

At borgerne altid møder medarbejdere, der er
bemyndigede til at træffe beslutninger i konkrete sager.
At rottebekæmperen har været på besøg inden for den fastsatte tid.
Tilbagevendende problem med rotter på
samme ejendom skal minimeres

Hvordan måler vi det?
Igennem tilsynsbesøg, at følge op på, at de fejl
og mangler der står i bygningsrapporten bliver
udført.
Procentvis faldende antal besøg, hvor der
konstateres rotter
Rottebekæmperne har R1-autorisationskursus/
uddannelsen.
Information til borgerne både på nettet og via
rottebekæmperen.
Anvende rottebekæmpere, der er uddannet til
erhvervsmæssigt bekæmpelse af rotter.
Medarbejdere i forvaltningen har en opdateret
viden indenfor rotter.
Rottebekæmperne har R1-autorisationskursus/
uddannelsen
Tjekkes via Rotteweb
Der laves en årlig opgørelse over anmeldelser
pr. ejendom. Et faldende antal ejendomme
med gentagne besøg af rottebekæmper.

Hvordan går det så?
Der har de seneste år været et meget varierende antal rotteanmeldelser. I år 2017 var der
2328 anmeldelser, og i 2016 var der 2648 anmeldelser.
Fra 1. januar 2018 til 1. september 2018 har der været 1500 afsluttede anmeldelser. 807 anmeldelser med rotter og 693 anmeldelser, hvor det ikke har været rotter. Det forventes at
2018 ender med ca. 2300 anmeldelser. Sammenligning med tidligere år i henhold til antal
anmeldelser med/uden rotter kan ikke trækkes ud af Rotteweb.

Evaluering af tidligere rottehandlingsplan 2015-2018
Et af kriterierne i den gamle handlingsplan var at iværksætte oplysningskampagne om anmeldelse af rotter. Her har kommunen lavet en kampagne på bibliotekerne i 2017. Kampagnen omhandlede forebyggelse i henholdt til fodring af fugle, oplag af korn, åbne kloakrør mv. og kendskab til synlige tegn på rotter. Kampagnen har resulteret i mange rotteanmeldelser, hvoraf mange anmeldelser ikke er rotter. Derudover indeholdt kampagnen
”hvordan ser du forskel på rotter og mus”. Formålet her var at minimere antallet af rotteanmeldelser. Denne del af kampagnen synes ikke at have givet den helt store effekt, da mange anmeldelser ikke viste spor af rotter.
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Vi er kommet i mål med de opstillede succeskriterierne, der varetages af rottebekæmperen
og administrationen.

Fokusområder for rottebekæmpelsen

Fokusområder i rottehandlingsplanen





Information til borgerne
Sikringsordninger og bygningsrapporter.
Privat bekæmpelse på egen ejendom – de ejendomme der har rotteproblemer
Oplag af affald på de ejendomme der har rotteproblemer

Tiltag til opnåelse af mål i planperioden









Mere information (digitalt) til borgerne om forebyggelse af rotteforekomster.
Sikringsordninger - Igennem tilsynsbesøg, at følge op på, at de fejl og mangler der
står i bygningsrapporten bliver udført.
Privat bekæmpelse - tilsyn, vejledning og gennemgang af bygningerne sammen
med ejer.
Løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring problemsager så de løses hurtigst muligt.
Information på hjemmesiden tjekkes løbende og opdateres hvis relevant.
Hurtig myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke vil følge rottebekæmperens anvisninger
Analyse af årsager til rotteproblemer for at kunne identificere hvad de primære årsager til rotter er, evt. igangsætte kampagner målrettet de problemtyper.
At video med ’Fumle’ jævnligt kommer på Facebook
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Kommunens opgaver til forebyggelse og bekæmpelse af
rotter

Forebyggelse
Forebyggelse er en vigtig del hvis rotteantallet skal holdes nede. Der er vigtigt at udføre forebyggende tiltag. Dette skal kommunikeres ud til borgerne. Derfor er vejledning om TVinspektion, bygningsgennemgang og vejledning om korrekt foderhåndtering og affaldshåndtering en del af administrationens og rottebekæmperens arbejde.

Myndighedsopgaver










Kommunen er iht. bekendtgørelsen forpligtiget til at bekæmpe rotter. Mere specifikt
har Nordfyns Kommune følgende myndighedsopgaver:
Udsende varsler, påbud og selvhjælpshandling ved kloakdefekt og om renholdelse
mm. i fornødent omfang.
Bruge Rotteweb som administrationsgrundlag – Kommunen har valgt Rotteweb i lighed med næsten alle andre kommuner i landet.
Kontakt til Rottebekæmpelsesfirmaet – I forbindelse med sagsbehandling i relation til
varsel/påbud, kloakbrud, og tidskrævende sager.
Kontakt med borgerne, der er i tvivl om hvordan de skal anmelde, spørgsmål til processen, klage mm.
Sikre der sker opfølgning på åbne kloaksager
Vedligeholde information på kommunens hjemmeside
Sikre kontakt til Vandcenter Syd angående kloakbrud på offentlige kloakledninger
Sikre oplysning til borgerne

Tilsynspligtige ejendomme
Nordfyns kommune har pligt til én gang årligt, i perioden oktober til februar, at foretage
tilsyn på erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr,
opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende
anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
Tilsyn på ovenstående adresser sker uvarslet.
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Nordfyns Kommune har vurderet, at det ikke er relevant med en særlig indsats vedrørende
forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:
 Kommunale ejendomme
 Fødevarevirksomheder
 Kloakker og stikledninger
 Havnearealer
 Genbrugspladser
 Vildfoderpladser

Kommunale ejendomme - rottespærre
Nordfyns Kommune skal hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærre på kloakledninger,
der fører ind til kommunale skoler, daginstitutioner og plejehjem.
Der skal ligeledes i forbindelse med byggemodning af arealer udlagt til skoler, plejehjem,
daginstitutioner og parcelhusområder, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærre på
kloakledninger der fører ind til området
Nordfyns kommune skal, når der er opnået tilladelse fra grundejer, hvor det er teknisk muligt,
opsætte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til privat, regionale og statslige skoler,
Plejehjem, daginstitutioner og lign. Dette vil ske i løbet af 2019-2022 jf. budgetaftalen for
2019.

Fødevarevirksomhed
Langt de fleste fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer. De firmaer der ikke har en sikringsordning skal anmelde rotter via kommunens
hjemmeside.
Forekomst af rotter kontrolleres desuden i forbindelse med Fødevareregionens og kommunens kontrol på virksomhederne. Fødevareregionen og Nordfyns kommune har gensidig
pligt til at orientere hinanden om rotteforekomster.
Når kommunen besøger fødevarevirksomheder med rotteanmeldelser, vil der blive indgået
dialog med virksomheden og undersøgt om der evt. er svage steder på virksomheden, for
eksempel omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som kan være
skyld i, at rotterne vender tilbage. En konklusion på undersøgelsen vil danne baggrund for
rottebekæmpelsen og den videre fremadrettede forebyggende bekæmpelse.

Kloakker og private stikledninger
De offentlige kloakledninger i kommunen ejes af VandCenter Syd.
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Ansvaret for de private stikledninger ligger hos grundejer. Ved brud er det således grundejers ansvar at få kloakdefekten repareret.
Så snart bekæmpelsesfirmaet giver besked om brud/kloakdefekt vil kommunen meddeles
påbud ligesom der vil blive krævet en kloakmesterattest for udført arbejde. Hvis ejer ikke
frivilligt igangsætter de nødvendige undersøgelser og reparationer så kan kommunen i sidste ende med at lade det udføre for grundejers regning.

Havnearealer og genbrugspladser
Der er tegnet sikringsordninger med havnekontoret og genbrugspladserne. Der er ikke planlagt en særlig indsats i disse områder. Såfremt der noteres et større problem med rotter vil
der blive set nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats.

Deponeringsanlæg
Der findes et tidligere deponeringsanlæg i kommunen. Det er nedlagt og dækket med jord,
så det er ikke forbundet med nogen særlig risiko i forhold til rottetilhold.

Vildfoderpladser
Kommunen har ikke overblik over hvor og hvor mange foderpladser der er i kommunen. I
forbindelse med anmeldelser eller kommunens tilsyn vil foderpladserne blive registreret.
Kommunen vil vejlede om gode råd til at undgå rotter og der kan i særlige tilfælde foretages håndhævelse.

Forsøg med bekæmpelse af rotter og mus langs vandløb og i åbent land
Som forsøg vil Nordfyns kommune etablere uglekasser og siddepinde til ugler og rovfugle.
Uglekasser og siddepindene etableres langs vandløb og på åbne offentlige pladser. Siddepindene fungerer som udkigsposter, når rotter og mus skal jages.
Ugler er rottens største naturlige fjende og et ugle par med unger spiser op til 1000 mus og
rotter på en enkelt sæson. (Citat fra Kolding kommune.)
Bekæmpelse med gifte langs vandløb og i åbent land er ikke hensigtsmæssigt da ugler,
rovfugle og ræve mv. også bliver forgiftede.
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Privat bekæmpelse
Nordfyns Kommune godkender privat bekæmpelse af både R1-autorisationer og R2autorisationer. Kommunen fører løbende tilsyn med den private bekæmpelse. Tilsynene
med R2-autorisationer vil i det omfang det er muligt blive foretaget i forbindelse med det
kommunale landbrugstilsyn.

Definition R1 og R2
R1-autorisation
Giver adgang til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt etablering af
sikringsordning,
i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer om forebyggelse og
bekæmpelse
af rotter samt Hedensted Kommunens handleplan.
R2-autorisation
Giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen ejet erhvervsejendom, ved
brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af R1 og R2
Sikringsordning (R1-autorisation)
En sikringsordning er en aftale indgået om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Aftalen
indgås mellem en autoriseret R1 bekæmper og en grundejer. Hvis der laves en sikringsordning er det ikke den kommunale rottebekæmper der står for bekæmpelsen på ejendommen.
En sikringsordning har til formål, at standse rotterne, før de bliver til et problem. En sikringsordning indebærer opsætning af (gift)depoter og løbende opfølgning.
Indgåelse af en privat sikringsordning sker for egen regning.
Ved indgåelse af en sikringsordning
Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning, skal fejl og mangler identificeres på bygninger, afløbssystemer og arealer af den autoriserede rottebekæmper. Dette skal gøres ved
en bygningsgennemgang.
Bygningsgennemgangen skal kortlægge, om rotter har adgang til, eller kan opholde sig i
bygningerne.
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Fejl og mangler konstateret i forbindelse med bygningsgennemgang skal udbedres af ejer,
som led i forebyggelsen af rotterne.
Bygningsgennemgangen skal foretages minimum hvert 3. år.
Bygningsgennemgangsrapporten skal fremvises til kommunen på forlangende.
Bekæmpelse på egen erhvervsejendom (R2-autorisation)
Den R2-autoriserede person skal skriftligt give kommunen besked om at vedkommende foretager bekæmpelse på egen ejendom. Bekæmpelsen sker for egen regning.
Ved bekæmpelse af rotter, er den R2-autoriserede person ansvarlig for at forekomst af rotter
straks anmeldes til kommunen. Senest én måned efter bekæmpelses afslutning skal de
punkter i bilag 6 i rottebekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, indberettes til Nordfyns Kommune.
Bekæmpelse på egen erhvervsejendom sker for egen regning.
Såfremt der konstateres resistens på ejendommen vil bekæmpelsen overgå til Nordfyns
Kommunes rottebekæmpelse.
Nordfyns Kommune henstiller til, at der fremsendes kopi af autorisationsbevis samt kopi af
bygningsgennemgang.

Økonomi
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Den kommunale rottebekæmpelse i Nordfyns Kommune er gebyrfinansieret. Gebyret i 2019
er fastsat til en promille af ejendomsværdien. Gebyret kan reguleres én gang årligt.
Alle grundejere er forpligtet til at betale gebyret, også selvom de for egen regning får foretaget rottebekæmpelse i forbindelse med R1-bekæmpelse (sikringsordning) eller har R2certifikat til selv at bekæmpe rotter på egen ejendom.
Gebyret er for 2019 fastsat til 0,0495 promille.
Myndighedsbehandlingen varetages af Natur og Miljø og udgør i 2019 0,13 årsværk i kommunen. Udgifter til administration udgør i 2019 kr. 61.590 – svarende til 5 % af udgifterne.
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Nordfyns Kommune råder ikke selv over autoriserede rottebekæmpere. Der er derfor via
udbud - sammen med 4 andre kommuner - indgået kontrakt med Kiltin (rottebekæmpelsesfirma) indtil 31. januar 2018. Rottebekæmpelsen skal i udbud igen i 2018. Nordfyns Kommune
2
forventer at prisen stiger i kontraktperioden pga. nye regler i bekendtgørelsen

2

Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
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