HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE
OG
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Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015
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Lovgivning
Rotter er uønskede dyr i Danmark, idet de kan forårsage massive bygningsskader og sprede
forskellige sygdomme, herunder alvorlige, til mennesker og dyr. Derfor er det ved lov bestemt,
at forekomster af rotter skal bekæmpes.
Ansvaret for en effektiv bekæmpelse af rotter påhviler kommunen jf. § 17 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Samtidig har ejere af fast ejendom pligt
til at rottesikre deres ejendomme og renholde dem således, at rotternes levemuligheder på
ejendommen begrænses mest muligt jf. § 17 stk. 2 i lov om miljøbeskyttelse.
Det er miljøministeren der fastsætter reglerne om rottebekæmpelse, herunder kommunens
opgaver og grundejernes forpligtelser.
I miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter er der en række regler, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af
rotter. Ændringerne dertil findes i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 689 af 12. juni 2013.
I henhold til denne lov er kommunen forpligtet til:
Handlingsplan
Kommunen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af retningslinjer fastsat af Naturstyrelsen. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Planen skal revideres
minimum hvert 3. år. Formålet er dels at synliggøre aktiviteten, dels at give den kommunale
forvaltning mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også realiseres.
Planen skal som minimum indeholde:





Overordnede mål for rottebekæmpelse i kommunen
Ressourcer afsat til rottebekæmpelse
Succeskriterier (målelige) for rottebekæmpelsen
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

Hvor det er relevant skal planen også beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter f.eks. på ejendomme i landzone eller ejendomme i byzone, sommerhusområder, kolonihaveområder, havnearealer og lossepladser.
Resistensstrategi
Kommunen eller kommunens private rottebekæmpelsesfirma skal ved bekæmpelse af rotter
med kemiske midler (antikoagulanter) anvende en antikoagulant med det svageste aktive stof
først.
Rottespærrer
Kommunen skal, hvor den er grundejer, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt,
opsætte rottespærrer på stikledninger til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner.
Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.
Anmeldelse og tilsynsbesøg
Ved anmeldelse af rotter til kommunen skal denne senest 8 dage efter modtaget anmeldelse
foretage tilsynsbesøg. Hvis der er forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomhed skal tilsynsbesøget foretages uden ugrundet ophold.

Ressourcer
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Udgiften til rottebekæmpelse går til rottebekæmpelsesfirmaet, til opsætning og vedligeholdelse
af rottespærrer på stikledninger til kommunale institutioner samt til administrationen af ordningen, svarende til 0,5 mandeår. Området er gebyrfinansieret. Gebyret opkræves sammen
med de kommunale ejendomsskatter.
Med udgangspunkt i disse udgifter er gebyret for 2015 sat til 0,0091 promille af ejendomsværdien. For 2016 vil det foreslåede gebyr blive fremskrevet fra 384.000 kr. til 388.000 kr. med
den generelle pris- og lønregulering, hvilket betyder at promillen bliver uændret på 0,0091.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Det helt overordnede mål er, at rotter ikke udgør et problem i Ballerup Kommune.
Dette ønskes opnået ved at:

1. kommunen har et effektivt forebyggelses- og bekæmpelsesprogram
2. levesteder og fødegrundlaget for rotter til stadighed minimeres og begrænses
3. anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler begrænses til et minimum og kemiske bekæmpelsesmidler med laveste giftighed anvendes først for at undgå resistens

4. kommunen har overblik og viden om rottebelastningen i kommune så det er muligt om

nødvendigt at målrette indsatsen
5. borger og virksomheder er velinformerede om hvad de skal gøre når de observerer rotter
Kommunen gennemfører følgende handlinger i relation til målsætningerne:

Tiltag til opnåelse af beskrevne mål
Målsætning
1. Kommunen har et effektivt
forebyggelses- og bekæmpelsesprogram

Handling
Center for Miljø og Teknik (CMT) foretager løbende
analyse af anmeldelser på den internet baserede
Rotteweb database for at kunne udføre målrettede
indsatser og korrigerende handlinger.
Kontrakten med bekæmpelsesfirmaet skal indeholde krav om hurtig indsats og responstider, kvalitet
og kompetente tilsynsbesøg. Der sættes fokus på
kontraktstyring.
CMT fører statistik over anmeldelserne for at se
behov for forebyggende indsats i bestemte områder.
Ny kontrakt skal i udbud primo 2016. CMT sikrer
sig løbende, at kontraktens vilkår overholdes herunder, at responstiderne overholdes. Vilkårene
skal baseres på krav i bek. 696.
Opsætninger af rottespærrer skal fremover registreres i den nye version af Rotteweb. Placeringen
vil kunne ses på adresserne. Der vil blive indgået
aftale om vedligeholdelse af rottespærrer på kommunens ejendomme.
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2. Levesteder og fødegrundlaget
for rotter til stadighed minimeres
og begrænses

Ved tilsynsbesøg informerer rottebekæmpelsesfirma om hvordan rotter effektivt bekæmpes og forebygges. Informationspligten implementeres i det
nye udbud. Rottebekæmper udleverer efter behov
vejledning ved tilsynsbesøg.
CMT informerer og vejleder borger, virksomheder
og institutioner. Eksempelvis ved annoncering i
lokalavis eller kommunens hjemmeside med henvisning til Naturstyrelsens materiale.

3. Anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler begrænses til
et minimum

I kontrakten med rottebekæmpelsesfirmaet skal
der være retningslinjer for brugen og udlægningen
af kemiske bekæmpelsesmidler. Årsforbruget opgives til CMT, som indberetter videre til Naturstyrelsen.
Private sikringsordninger skal indberette anvendelse af gift på lige fod med indberetningen i den
kommunale bekæmpelsesordning.
Giftforbruget skal opgøres efter de anvendte typer
med henblik på resistensstrategi i henhold til bekendtgørelsens krav.

4. Kommunen har overblik og
viden om rottebelastningen i
kommunen så det er muligt om
nødvendigt at målrette indsatsen

5. Borgere og virksomheder er
velinformeret om hvad de skal
gøre når de observerer rotter

Giftforbruget indarbejdes i det Grønne Regnskab.
Der føres løbende kontrol med rottebelastningen
vha. Rotteweb. Anmeldelse af rotter registreres
løbende. På baggrund af de indrapporterede data
udarbejdes statistikker og gives status for til enhver tid at have overblik og kontrol samt for at følge op og planlægge. Analysen udføres kvartalsvis.
Da kommunen har et overordnet ansvar for effektiv
rottebekæmpelse skal CMT føre opgørelse over nye,
aktuelle og ophørte sikringsordninger for at have
overblik og indblik i rotteproblemerne.
Der opdateres viden løbende og der formidles informationsmateriale til borger og virksomheder om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter f.eks. på
kommunens hjemmeside. Fremover planlægges der
gennemført 2 kampagner årligt.

Planen skal revideres inden udgangen af 2018.
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Succeskriterier for rottebekæmpelsen
Succeskriterierne er, at rotteforekomsten er faldende og at den udlagte mængde gift minimeres.
Rotteforekomsten kan skønnes årligt på baggrund af data over antallet af anmeldelser, antallet
anmeldelser, hvor rottefælder er opstillet og hvor rottegift er udsat. Giftforbruget opgøres årligt og sammenlignes med tidligere års forbrug. Dette kan gøres fremadrettet med udgangspunkt i dato fra indførelsen af Rotteweb.

Status for rottebekæmpelsen
I Ballerup Kommune har rottebekæmpelsen gennem mange år været udliciteret til et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.
Anmeldelse af rotter foretages elektronisk direkte til bekæmpelsesfirmaet via kommunens
hjemmeside. Anmeldelsen oprettes i Rotteweb. I perioden 2009-2011 har der været ca. 550
rotteanmeldelser pr. år, 612 i 2012, 520 i 2013 og 593 i 2014. Stigning eller fald i anmeldelserne kan ikke entydigt bruges som mål for rottebestanden og problemets omfang, men det er
det bedste overblik vi har over rottebelastningen. Der er flere faktorer der spiller ind på antallet af anmeldelser af rotter. Flere borgere og virksomheder forventes at være mere opmærksomme på rotter. Rotteforekomsten kan desuden variere med f.eks. antallet af defekte kloakker, fødemængden, der er tilgængelig i omgivelserne og er afhængig af vejrliget, idet milde
vintre kan medføre et ekstra kuld rotter pr. år. En kombination af disse faktorer kan være årsag til variationen over årene. Antallet af anmeldelser har været ret stabile indtil indførelsen af
Rotteweb-databasen.
Rotteweb er taget i brug i september 2014 og analysen viser, at der er oprettet ca. 71 anmeldelser i gennemsnit pr. måned eller i alt 843 anmeldelser pr. år (for perioden september 2014
– august 2015). Denne voldsomme stigning i forhold til tidligere år kan, foruden de ovennævnte faktorer, også forbindes med den nye form for indberetning, som er nemmere at bruge og
som kan benyttes på alle tidspunkter af døgnet. Der er dog også en svaghed ved databasen, at
når en borger tilføjer kommentarer/observationer på en allerede anmeldt rottetilhold, vil nogen
vælge at gøre det ved at oprette en ny anmeldelse, som tæller dobbelt. Alle de nævnte forhold
omkring stigning af antallet af anmeldelse kan også observeres i andre kommuner. Fremtidige
opgørelser over antallet anmeldelser skal derfor holdes overfor denne registreringsform.
I november 2015 er der annonceret i Ballerup Bladet om pligt til anmeldelse af rotter til Ballerup Kommune.
Kommunen har dispensation for det opsøgende tilsyn med rotter på faste ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone. Kommunen har ingen særlige indsatsområder såsom
havnearealer, lossepladser, deponier e. lign.
Forebyggelse og bekæmpelse af rotter foretages kun af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen. Rottebekæmpelsesfirmaet bruger udelukkende af Miljøstyrelsens godkendte bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidlerne med det svageste aktive stof anvendes først. De anvendes kun udendørs, dog ikke i kloakker og stikledninger. Hvert år indberettes den kommunale rottebekæmpelse og anvendelse af gift til Naturstyrelsen.
CMT meddeler om nødvendigt påbud om udbedring af kloakker eller ved uhygiejniske forhold.
Krav om udbedring af kloakker foretages med hjemmel i byggeloven eller miljøloven. CMT har
givet et påbud og en række henstillinger om sikring og renholdelse.
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Ud over den kommunale rottebekæmpelse er der en række private sikringsordninger, hvor
private grundejere har indgået deres egen aftale med et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.
Sikringsordninger er et bekæmpelsesprogram omfattende systematisk udlægning af rottebekæmpelsesmidler i foderdepoter, der tilses og suppleres med bekæmpelsesmidler med passende intervaller. CMT har overblik over indgåede aftaler og følger loven med hensyn til rottesikringsordninger.
I henhold til lovgivningen er der i 2014 opsat rottespærrer på stikledninger til kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner, hvor det var teknisk muligt. Der bliver indgået en aftale om
vedligeholdelse af rottespærrer i indeværende år.
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