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1 Baggrund 

 
 
Ballerup Kommunes handlingsplan for rotteområdet blev sidst revideret i 2016. 
  
Siden er der sket store ændringer i lovgivningen med en ny rottebekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. 
januar 2018. Der er ligeledes kommet en ny strategi fra Miljøstyrelsen for anvendelsen af rottegift, som 
kommunerne skal efterleve.  
 
Til trods for en stor indsats fra de danske kommuner, som har ansvaret for rottebekæmpelsen, har antallet 

af rotteanmeldelser haft en stigende tendens gennem de senere år. Miljøstyrelsen vurderede derfor, at der 

var behov for en revision af bekendtgørelsen til styrkelse af indsatsen mod rotterne. Dette er baggrunden 

for, at rottebekendtgørelsen og den nationale strategi nu igen er blevet ændret.  

 

Det øgede antal af anmeldelser kan have flere årsager, og det er ikke alle faktorer vi har indflydelse på. En 

af de primære årsager til stigningen, er ifølge forskere, de senere års milde vintre, som giver rotterne 

gunstige forhold til at finde føde og formere sig. Forsøg viser, at en rotte kan blive til 800 på et enkelt år 

under de rette omstændigheder, og når milde vintre giver rotterne mulighed for at sætte et ekstra kul i 

verden, vil det i sagens natur skabe en stigning af antallet af rotter. Derudover er mange både offentlige og 

private kloakledninger saneringsmodne, hvilket kan give rotterne lettere adgang til overfladen.    

 

I september 2014 indførte Ballerup Kommune et nyt elektronisk indberetningssystem til anmeldelse af 

rotter. Dette har gjort det nemmere for borgerne i Ballerup Kommune at anmelde rotter, hvilket samtidig 

har haft en indflydelse på stigningen af anmeldelser fra 2015-2019.       

 

Stigning eller fald i anmeldelserne kan derfor ikke entydigt bruges som mål for effekten af kommunens 

bekæmpelse, men det er det bedste overblik, vi har over rottebelastningen i kommunen. 
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2 Krav til Handlingsplanen 

 

I henhold til den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (p.t. bekendtgørelse nr. 

1686 af 18.12.2018) skal kommunerne udarbejde en rottehandlingsplan, som skal revideres hvert tredje år. 

Denne plan skal således revideres inden udgangen af 2021.  

 

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende: 
  
- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.  

- Målbare succeskriterier for rottebekæmpelsen.  

- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.  

- Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om 
kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.).  

- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 
- Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse er 
geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder.  

- Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat 
rottebekæmpelse.  

 
 
I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder 
vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:  
- Tilsynspligtige ejendomme.  

- Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme.  

- Fødevarevirksomheder.  

- Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.  

- Havnearealer.  

- Kommunale genbrugspladser.  

- Deponeringsanlæg  

- Vildtfodringspladser.  
 
Formålet med handlingsplanen er at synliggøre rottebekæmpelsen og forebyggelsen, og give den 
kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også bliver realiseret.  
Handlingsplanen for rottebekæmpelse skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
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3 Opfølgning på tidligere handlingsplan  

”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018” 

 

I Ballerup Kommunes tidligere rottehandlingsplan blev der opstillet 5 målsætninger med tilhørende 

handlinger til opfyldelse af det overordnede mål at:  ”rotter ikke må udgøre et problem i Ballerup 

Kommune”. 

 

Rotter udgør stadig et problem i Ballerup Kommune, så det overordnede mål kan ikke syntes at være 

opfyldt. De konkrete handlinger i planen, om rotteudbud, ny kontrakt med bl.a. responstider, retningslinjer 

for brug af gift samt analyser af rottebelastningen er gennemført. Derimod har kommunikations- og 

vejledningsindsatser været underprioriteret. 

(Se Bilag 1 ”Status på handlinger i relation til målsætningerne i Handlingsplanen for forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter 2016-2018”).  

 

Der arbejdes fortsat videre med tidligere målsætninger. Det overordnede mål i den tidligere handlingsplan 

er dog revideret, da det er kommunens holdning, at selv en enkelt rotteanmeldelse i Ballerup Kommune 

udgøre et problem.  

Det er urealistisk at arbejde imod et rottefrit Ballerup. Men det er kommunens mål, at vende den stigende 

tendens i antallet af anmeldelser i den kommende planperiode. Derudover til Ballerup Kommune lægge 

vægt på at yde en tilfredsstillende service i forhold til hvert enkelt anmeldelse, i overensstemmelse med 

Miljøstyrelsens krav og retningslinjer. 
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4 Overordnet mål med Rottebekæmpelsen  
 
 

 
Det overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ballerup Kommune er, at vende de seneste års 
stigende antal af rotteanmeldelser gennem en effektiv forebyggelse og bekæmpelse i 
overensstemmelse med de af miljøstyrelsens fastsatte krav og retningslinjer i ”Bekendtgørelse 
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” (p.t. bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018).  
 

 

 
 
5 Målbare succeskriterier for rottebekæmpelsen  
    - Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 

 
 
Ballerup Kommune vil i den kommende planperiode prioritere en række konkrete handlinger i forhold til 
målsætninger, som er fordelt på aktiviteter for henholdsvis forebyggelse og bekæmpelse.:  
 

Målsætning – Forbyggende 
aktiviteter 

Handling  

1. Kommunen har et effektivt 
forebyggelses- og 
bekæmpelsesprogram  

Center for By, Erhverv og Miljø (C-BEM) foretager løbende 
analyse af anmeldelser i Rotteweb for at kunne udføre 
målrettede indsatser og korrigerende handlinger. 
 
Analyserne udføres også, med henblik på at måle på, om 
responstiderne på anmeldelserne bliver overholdt. 
 
Ballerup har et eksternt bekæmpelsesfirma til at varetage 
bekæmpelsen i kommunen. Kontrakten med 
bekæmpelsesfirmaet indeholder krav om hurtig indsats og 
responstider, kvalitet og kompetente tilsynsbesøg. Der 
sættes fokus på kontraktstyring.  
 

2. Levesteder og fødegrundlaget for 
rotter skal minimeres og begrænses 
 

Ved tilsynsbesøg informerer rottebekæmpelsesfirmaet om 
hvordan rotter effektivt bekæmpes og forebygges, 
herunder sikring af bygninger og div. dyrehold, stop af 
fuglefodring, beskæring af beplantning, hensigtsmæssig 
håndtering af affald osv. 
 
C-BEM informerer og vejleder også borgere, 
grundejerforeninger, virksomheder og institutioner om 
ovenstående. Eksempelvis ved annoncering i lokalavis, 
kommunens hjemmeside eller på Facebook. 
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3. Borgere og virksomheder er 
velinformeret om, hvad de skal gøre, 
når de observerer rotter 

Der opdateres viden løbende, og der formidles 
informationsmateriale til borgere og virksomheder om 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter f.eks. på 
kommunens hjemmeside.  
 
Der gennemføres 2 kampagner årligt. 

4. Rottetilhold på tilsynspligtige 
ejendomme skal begrænses til et 
minimum. 
 
Med den nye bekendtgørelse om 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
(nr. 1686 af 18.12.2018), er der 
indført et begreb ”Tilsynspligtige 
ejendomme”, som i bekendtgørelsen 
er defineret som værende – 
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. 

Kommunen vil oprette og vedligeholde en liste over de 
tilsynspligtige ejendomme i kommunen. 
 
Der vil blive ført tilsyn med ejendommene en gang årligt i 
perioden 1. oktober til 1. februar. 
 
Listen revideres en gang årligt.  
 
Ballerup Kommune kan, i det omfang, det vurderes 
relevant, udvide med andre ejendomme. 
 

5. Kommunen vil fortsat arbejde på at 
forbedre service og øge 
brugertilfredsheden hos borgerne.  

Ballerup Kommune vil undersøge indkomne 
borgerhenvendelser og eventuelle klager over 
rottebekæmpelsen, og der foretages nødvendige 
tilpasninger i forhold til ønsker og behov. 
 
Ballerup Kommune vil i 2020 lave en 
spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne, for at 
undersøge tilfredshedsgraden i forhold til den kommunale 
bekæmpelse, med henblik på at forbedre denne.  
 

6. Der vil være fortsat fokus på 
forebyggelse af rotteproblemer på 
ejendomme med følsom anvendelse, 
dvs. skoler, daginstitutioner, 
plejehjem & hospitaler.  
 
 
 

I henhold til lovgivningen indkøbes og installeres 
rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til 
kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner.  
Derudover vil kommunen, når der er opnået tilladelse fra 
grundejer, og hvor det er teknisk muligt, opstille 
rottespærrer på kloakledninger der fører ind til private, 
regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner 
og hospitaler.  
 
Opsætninger af rottespærrer skal fremover registreres i 
den kommende nye version af Rotteweb. Placeringen vil 
kunne ses på adresserne. Der vil blive indgået aftale om 
vedligeholdelse og drift af rottespærrer på kloakledninger, 
der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og 
daginstitutioner. 
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Målsætning – Bekæmpelse Handling 

7. Anvendelse af kemiske 
bekæmpelsesmidler begrænses  

I kontrakten med rottebekæmpelsesfirmaet skal der være 
retningslinjer for brugen og udlægningen af kemiske 
bekæmpelsesmidler. Årsforbruget opgives til C-BEM, som 
indberetter videre til Naturstyrelsen. Giftforbruget skal 
opgøres efter de anvendte typer med henblik på 
resistensstrategi i henhold til bekendtgørelsens krav.  
 

Private sikringsordninger og bekæmpelse skal indberette 

anvendelse af gift på lige fod med indberetningen i den 

kommunale bekæmpelsesordning.  

 

Brugen af gift til rottebekæmpelse vil løbende blive 

evalueret og sammenholdt med de retningslinjer for 

giftanvendelse, som meldes ud fra Miljøstyrelsen.  

 

Hvor det er hensigtsmæssigt vil alternativer til 

giftudlægning blive anvendt (f.eks. brug af klapfælder, 

rottespærrer og rottehunde). 

Ballerup Kommune vil i den kommende planperiode teste 
alternative bekæmpelsesmetoder til brug af gift.  

8. Kommunen vil løbende vurdere, 
hvilken rottebekæmpelse og 
forebyggelse, der skal ske i 
kloaksystemerne, og der blive 
afprøvet alternativer til giftudlægning 
(f.eks. forsøg med elektroniske 
fælder).  

I samarbejde med spildevandsforsyningen NOVAFOS 

fokuseres der løbende på kloakrenovering og på 

udbedring af fejl og mangler. Der vil være øget fokus på at 

foretage bekæmpelse af rotter i kloaksystemet forud for 

planlagte anlægsarbejder med det formål at undgå, at 

rotter som følge af forstyrrelser søger ind i private 

ejendommes stikledninger. 

 

 

Se Bilag 2 – ”Den kommunale kloakrottebekæmpelse og 

samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse” 

9. Der vil være fokus på at 
bekæmperene kontrollere private 
kloakker for fejl, og der skal være en 
effektiv opfølgning på konstaterede 
kloakfejl, som har relation til 
rotteaktivitet, således at 
rottespredning i omgivelserne 
minimeres. 
 

Bekæmpelsesfirmaet udfører røgprøver på private kloaker 
ved mistanke om kloakbrud.  
 
Konstateres der brud eller fejl på kloakken informeres 
kommunen herom, og der vil blive lavet henstilling til 
borger eller virksomheden om at få udbedret fejlen.  
 
Se også Bilag 2 – ”Den kommunale kloakrottebekæmpelse 
og samarbejde med forsyningen om 
kloakrottebekæmpelse” 
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10. Privat bekæmpelse er tilladt i 
Ballerup Kommune. 
Kommunen vil sikre, at privat 
bekæmpelse overholder de af 
Miljøstyrelsen samt Ballerup 
Kommunes opstillede lovkrav og 
retningslinjer til privat bekæmpelse  
 
 
 
 
 

Private sikringsordninger samt private personer der 
bekæmper rotter på egen erhvervsejendom, vil blive 
registreret i den kommende nye version af Rotteweb.  
 
Der vil blive ført tilsyn på samtlige erhvervsejendomme 
hvor der bliver bekæmpet privat med R2 autorisation. 
  
Der vil blive udført stikprøvekontrolbesøg på 10% af de 
private sikringsordninger. Stikprøvekontrollen udføres en 
gang årligt.   
 
Se bilag 3 ”Privat bekæmpelse” 

 
 

6 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

 

Området er gebyrfinansieret og opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Udgiften til 
rottebekæmpelse går til rottebekæmpelsesfirmaet, til opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer på 
stikledninger til kommunale institutioner samt til administrationen af ordningen. Derudover er der afsat 
penge til brug af rottehunde ved akutte indendørssager. 
 
Med udgangspunkt i disse udgifter er gebyret for 2018 sat til 0,038 promille af ejendomsværdien.  
For 2019 vil det foreslåede gebyr blive fremskrevet fra 1.620.969 kr. til 2.095.978 kr. med den generelle 
pris- og lønregulering, hvilket betyder, at promillen bliver ændret til 0,049 promille af ejendomsværdien.  
Den ændrede promille vil betyde, at hvis man har en ejendom til 3 mio. kr., skal man betale i gebyr: 147 kr. 
i 2019. 
 
 

 

 

 

 

 


