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1. Indledning
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter pålægger kommuner i Danmark at foretage
en effektiv bekæmpelse af rotter, der skal foregå i overensstemmelse med
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningens udarbejdede retningslinjer.
Af bekendtgørelsen fremgår at kommuner skal udarbejde handlingsplaner for
rottebekæmpelsen. Handlingsplaner skal gælde i 3 år. Den seneste handlingsplan
for Haderslev Kommune var gældende i perioden 2013-2016.

2. Overordnede mål for rottebekæmpelse
Målet med rottebekæmpelsen i Haderslev Kommune er at nedbringe antallet af
rotteanmeldelser i kommunen til et acceptabelt niveau gennem målrettede og
effektive indsatser med fokus på forebyggelse og bekæmpelse.

3. Ressourceforbrug
Rottebekæmpelse i Haderslev kommune er i øjeblikket udliciteret til
bekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S, der har indgået en kontrakt med kommunen om
kommunal forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kontrakten er gældende fra den
1. april 2015 til den 31. marts 2018. Der betales efter antal anmeldelser af
rottetilhold
og
efter
antal
kampagnebesøg
efter
rottebekendtgørelsens
bestemmelser.
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Rotteanmeldelser
Udvikling i antal rotteanmeldelser 2010 - 2015

Haderslev Kommune opkræver et gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves
som en promillesats af ejendomsværdien for samtlige ejendomme i kommunen,
såvel bebyggede som ubebyggede grunde. Alle ejendomme er forpligtet til at betale
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gebyret, også selvom de for egen regning får foretaget rottebekæmpelse i
forbindelse med en sikringsordning.
Haderslev Kommunes budget til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2017 er
387.000 kr. Gebyret dækker kommunens omkostninger til bekæmpelse af rotter,
IT-systemer til registrering af skadedyr, sagsbehandling samt informationsmateriale
mm.

4. Indsatsområder
I Rottehandlingsplanen 2017 – 2019 vil Haderslev Kommune målrettet fokusere sin
forebyggelse og bekæmpelse af rotter med følgende indsatsområder:






Information til borgere og virksomheder om forebyggelse af rotter.
o Udarbejde informationsmateriale til grundejere omkring forpligtigelser
til renholdelse af ejendommen.
o Forårs- og efterårskampagne i forbindelse med det obligatoriske
rotteeftersyn i landzone i lokal ugeavis.
o Opdatering af hjemmesiden med relevante og nyttige informationer
Øget samarbejde med Provas og Den kommunale Rottebekæmper.
Udarbejdelse af relevant statistik på rotteområdet til understøtning af mulig
indsatsområder.
Indsats mod synlige rotter på kommunale ude-/grønne arealer.

5. Tiltag til realisering af indsatsområder
Information til borgere
En fuldstændig udryddelse af rotter i kloaksystemet er umulig, men som
udgangspunkt er rotterne i kloaksystemet ikke et problem, fortsat rotterne forbliver
i kloaksystemet.
Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter i og omkring sin bolig, men den
enkelte borger kan langt hen ad vejen sikre sig mod denne oplevelse. Ifølge
Naturstyrelsen kan op til 95 % af alle rotteanmeldelser i bymæssig bebyggelse
relateres til kloakdefekter. Rotter lever fortrinsvis i kloakkerne, men kan søge op til
overfladen i søgen efter rede-muligheder, føde eller etablering af nye
familiestrukturer. Rotterne får adgang til overfladen gennem defekte kloakker, ikke
afproppede døde kloakstikledninger, samt fejl, mangler og skader på kloakken.
Som
en
forebyggende
indsats
vil
Haderslev
Kommune
udarbejde
informationsmateriale til grundejere i byzone og landzone om deres forpligtigelser
med hensyn til rottesikring og renholdelse af deres ejendom. Materialet vil
indeholde en række gode råd til, hvordan man undgår rotter på sin ejendom, samt
hvordan man kan sikre sig, at ejendommens kloaksystem fungerer miljømæssigt
forsvarligt.
4

Haderslev Kommunes Rottehandlingsplan 2017 - 2019
Materialet vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
Informationsmateriale ”10 staldtips” til alle ejere af ejendomme i landzone, vil
ligeledes blive lagt på kommunens hjemmeside.
Samarbejde med Provas og Den kommunale Rottebekæmper
Haderslev Kommune samarbejder allerede i dag med Provas om en effektiv
forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kloakkerne. Når der i forbindelse med
anmeldelser om rotter konstateres defekte hovedkloakker, er det vigtigt at der sker
en hurtig udbedring af fejlene, således at rotternes levesteder begrænses mest
mulig. Provas vil ligeledes fortsætte med at opsætte mekaniske rottespærrer ved
modernisering og sanering af offentlig kloaknet.
Den kommunale Rottebekæmper informerer omkring fodring, opbevaring af foder
samt vejledning i korrekt brug af kompostbeholder, hvor det skønnes nødvendigt,
samt konkrete anvisninger om oprydning, vedligehold og renholdelse omkring
ejendommen. Hvis grundejerne efterlever anvisningerne, vil rotterne ikke længere
have eksistens grundlag på de enkelte ejendomme og rotterne vil ikke have
mulighed for at formere sig.
Haderslev Kommunes Borgerservice vil holde årlige møder med Den kommunale
Rottebekæmper med henblik på at holde hinanden orienteret om udviklingen på
rotteområdet.
Kommunale ude-/grønne arealer
Når der observeres en rotte eller forhold der giver mulighed for rottetilhold, skal
anmeldelse ske via selvbetjeningsløsningen ”RotteWeb”. Hvis der observeres
rottetilhold på kommunale ude-/grønne arealer, f.eks. havneområder, parkanlæg
og rastepladser, kan der også ske rotteanmeldelse via løsningen ”Giv et Praj”. Data
vil således blive integreret til RotteWeb-løsningen og sagsbehandling vil ske der.
Der vil blive fokus på overfyldte skraldespande
skraldespande, hvor behovet skønnes tilstede.

og

der

opsættes

flere

På grund af stor spredning af antikoagulanter i miljøet er der i lovgivningen
strammet op med hensyn til brug af antikoagulanter, hvilket skaber behov for
andre måder at bekæmpe rotter på. Der vil fremover blive større fokus på en giftfri
og miljøvenlig bekæmpelsesform ved kommunale sikringsordninger.
Relevant statistik på rotteområdet
Haderslev Kommune deltager i etableringen af en fælles offentlig rottedatabase –
”Rottereden”, der er et samarbejde mellem kommunerne, Naturstyrelsen og
Danmarks Miljøportal. Databasen bruges fremover til årlig lagring, opdatering og
udveksling af relevante data på rotteområdet. Haderslev Kommunes rottedata
overføres automatisk til Rottereden via en integration fra RotteWeb. Haderslev
Kommune forventer, at data der overføres til databasen med tiden kan benyttes til
at gøre indsatsen på rotteområdet mere fokuseret og målrettet.
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6. Resultater fra handlingsplan 2013-2016
I Rottehandlingsplanen 2013 – 2016 er der:





Indført ny og forbedret digitalt administrativt platform med det digitale
program RotteWeb, som har givet kommunen et system til håndtering af alle
handlinger i forbindelse med en rotteanmeldelse. Lige fra borgerens mulighed
for elektronisk at kunne anmelde rotter døgnet rundt på kommunens
hjemmeside til, at bekæmpelsesforløbet i den enkelte sag kan følges.
I samarbejde med Kommunale ejendomme er der opsat lovpligtige
rottespærrer på overgange til offentlig forsyningsnet. Der er installeret 110
rottespærrer ved 78 kommunale institutioner.
Provas fortsætter aktivt med at bekæmpe kloakrotter ved at opsætte
mekaniske rottespærrer ved sanering og renovering af hovedkloaksystemet.
Provas har erhvervet autorisation til denne aktivitet.
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Teknik og Miljø
Haderslev Kommune
Simmerstedvej 1A, 1. sal
6100 Haderslev
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