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Indledning
Siden Danmark i 1907 fik sin første lov om rotter, har kommunerne haft ansvaret for at
bekæmpe rotter. Rottebekæmpelse betragtes som en samfundsopgave, fordi rotter kan
overføre en lang række sygdomme til mennesker. Desuden kan de ødelægge både privat og
offentlig ejendom og kloak, ligesom deres urin og ekskrementer kan forurene store mængder
fødevarer, som dermed udgør en sundhedsrisiko.
I bymæssige områder lever rotter primært i kloakkerne, hvor der er rigeligt med vand og føde,
og hvor de kan leve relativt uforstyrret. Så længe rotterne bliver i kloaksystemet, lægger vi
ikke meget mærke til dem. Men fejl og brud på kloaksystemet er ofte grund til, at rotter i
deres søgen efter tørre redepladser gnaver eller graver sig ud af kloakken.
I mange år var målet, at rotterne skulle udryddes. Det er ikke lykkedes, for rotter er svære at
komme til livs. I erkendelse heraf er målet derfor ændret til, at rotterne skal bekæmpes i det
omfang, de trænger ud af kloaksystemet. I de senere år er der ligeledes kommet mere fokus
på forebyggelse af rotteproblemer.
Det er et lovkrav, at kommunerne minimum hvert tredje år skal udarbejde en handlingsplan
for den kommunale rottebekæmpelse.

Målsætninger
Med denne handlingsplan ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at have fokus på effektiv
bekæmpelse samt forebyggelse af rotteproblemer.
De overordnede målsætninger er:
o

At bekæmpe rottetilhold hurtigt og effektivt, så spredning af rotter minimeres

o

At sikre effektiv håndhævelse af grundejers ansvar for at renholde og rottesikre sin
ejendom

o

At borgere, boligforeninger og virksomheder øger den forebyggende indsats mod rotter

o

At borgere, boligforeninger og virksomheder sikrer deres ejendomme mod rotter

o

At kloaksystemet er helt og tæt, så rotterne ikke kan komme ud af det

o

At fejl og brud opdages og repareres hurtigt, så spredning af rotter minimeres

o

At kommunen har overblik over den private bekæmpelse, der foretages i kommunen

o

At den private bekæmpelse følger rottebekendtgørelsens regler
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Overordnede temaer for indsatsen
Handlingsplanen udstikker de overordnede mål for kommunens indsats i forhold til at
forebygge og bekæmpe rotter. I handlingsplanen er beskrevet 5 temaer, som angiver
forskellige indgangsvinkler til dette arbejde. Forvaltningen vil årligt arbejde med forskellige
indsatser eller aktiviteter i relation til hvert tema.
I forbindelse med den årlige fremlæggelse af budget og forslag til gebyr for
rottebekæmpelsen, vil forvaltningen redegøre for indsatsen i det forgangne år, samt planerne
for det kommende. Der vil således årligt blive gjort status på udviklingen, samt så vidt muligt
redegjort for effekten af de iværksatte tiltag.

Tildelte ressourcer
Som grundejer betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor
der opkræves et gebyr svarende til en andel (promille) af ejendomsværdien. Beløbet dækker
udgifter til det private bekæmpelsesfirma, samt de administrative opgaver, der varetages af
forvaltningen. Området skal hvile i sig selv over en årrække, og et eventuelt over- eller
underskud indregnes i gebyret i efterfølgende år.
I 2019 er budgettet til rottebekæmpelsen på knap 2,6 mio. kroner, hvilket indebærer, at
grundejerne betaler 0,037 promille af ejendomsværdien til rottebekæmpelse. Heraf går
størstedelen til bekæmpelsesfirmaet, mens ca. 10 % går til det løbende vedligehold af
rottespærrer på de kommunale institutioner.

Rotten klatrer uden problemer op ad rør eller ru overflader
5/16

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2020

Privat bekæmpelse
I Lyngby-Taarbæk Kommune er privat bekæmpelse tilladt.
Den private bekæmpelse skal følge de til enhver tid gældende regler fastsat i
rottebekendtgørelsen og dertil hørende vejledning, herunder:

1. Ved indgåelse af en sikringsordning skal der foretages en bygningsgennemgang, som
skal gentages minimum hvert 3. år
2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes som beskrevet i
bekendtgørelsen
3. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med
anvendelse af gift
4. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til kommunen
a. Ved anmeldelse, skal det meget tydeligt fremgå, om den private bekæmper
varetager rottebekæmpelsen, eller om det skal varetages af den kommunale
rottebekæmpelse
5. Der kan kun foretages bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet anmeldelse til
kommunen
6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og
foretages eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet inden for 35 dage
7. Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse eller manglende overholdelse af de
lovgivningsmæssige og kommunale krav vil kommunen kunne forbyde fortsat privat
bekæmpelse
8. Der skal indberettes oplysninger om bekæmpelsen som beskrevet i bekendtgørelsen
9. Såfremt den private bekæmper alene bekæmper mus, må der ikke anvendes
foderstationer, hvortil rotter har adgang
10. Såfremt der anvendes foderstationer med gift, hvortil også rotter har adgang, betragtes
dette som rottebekæmpelse, som inden igangsættelse skal anmeldes til kommunen. De
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
a. overholdelse af resistensstrategien
b. indberetning af oplysninger om giftforbrug mv. som beskrevet i bekendtgørelsen
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Bekæmpelse med R2-autorisation
Ny lovgivning fra december 2017 giver grundejere mulighed for, at erhverve sig en såkaldt R2autorisation, som giver mulighed for at bekæmpe rotter på egen grund, herunder anvendelse
af visse typer af rottegift.
Såfremt en grundejer til en erhvervsgrund i Lyngby-Taarbæk Kommune opnår R2-autorisation,
skal dette indberettes til kommunen med angivelse af:
o

Tidspunkt for opnåelse

o

Om den R2-autoriserede person påtænker selv at forestå bekæmpelse af rotter og mus

Privat rottebekæmpelse med R2-autorisation skal følge de til enhver tid gældende regler
fastsat i rottebekendtgørelsen og dertil hørende vejledning.
Følgende retningslinjer er gældende for bekæmpelse med R2-autorisation i Lyngby-Taarbæk
Kommune:
1. Den R2-autoriseret person må udelukkende foretage rottebekæmpelse på en ejendom,
som ejes af den R2-autorisererede
2. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med
anvendelse af gift. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af
rotte- og museforekomst, og alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende
fælder er tilladt
3. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til kommunen
a. Ved anmeldelse, skal det meget tydeligt fremgå, om den R2-autoriserede
varetager rottebekæmpelsen, eller om det skal varetages af den kommunale
rottebekæmpelse

Rotteekskrementer
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4. Der kan kun foretages bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet anmeldelse til
kommunen
5. Al form for giftudlægning til bekæmpelse af rotter såvel som mus må kun foretages af
den R2-autoriserede
6. Ved anmeldelse af rotter på en ejendom omfattet af R2-autorisation, vil den
kommunale rottebekæmpelse foretage tilsynsbesøg indenfor 8 dage, med henblik på:
a. i samarbejde med den R2-autoriserede, at vurdere den igangsatte
rottebekæmpelse
b. at vejlede eller foretage håndhævelse vedrørende udbedring af eventuelle fejl og
mangler med hensyn til rottesikring og renholdelse
7. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og
foretages eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet inden for 35 dage
8. Den kommunale rottebekæmpelse vil foretage opfølgende besøg senest 35 dage efter
indgivelse af anmeldelse med henblik på at vurdere:
a. Om der fortsat er rotteaktivitet
b. Om bekæmpelsen har været utilstrækkelig
c. Om der er rettet op på tidligere anmærkede forhold vedrørende manglende
rottesikring og renholdelse
9. Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse eller manglende overholdelse af de
lovgivningsmæssige og kommunale krav vil kommunen kunne forbyde fortsat
bekæmpelse ved den R2-autoriserede
10. Den R2-autoriserede skal indberette oplysninger om bekæmpelsen som beskrevet i
bekendtgørelsen
11. Såfremt den R2-autoriserede alene bekæmper mus, må der ikke anvendes
foderstationer, hvortil rotter har adgang
12. Såfremt der anvendes foderstationer med gift, hvortil også rotter har adgang, betragtes
dette som rottebekæmpelse, som inden igangsættelse skal anmeldes til kommunen. De
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
a. overholdelse af resistensstrategien
b. indberetning af oplysninger om giftforbrug mv. som beskrevet i bekendtgørelsen
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TEMA 1: Effektiv bekæmpelse af rotter
Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at udlicitere bekæmpelsen til et privat
bekæmpelsesfirma, hvor 2 faste, autoriserede rottebekæmpere står for den daglige
bekæmpelse. Forvaltningen holder faste driftsmøder hver anden uge med bekæmperne, og
følger løbende op på firmaets opgaveløsning. Desuden holdes halvårlige kontraktmøder med
firmaets ledelse.
Alle kan anmelde rotter via selvbetjening på kommunens hjemmeside og borger.dk.
Når der er anmeldt rotter på en ejendom kan anmelderen forvente:
o

At der reageres hurtigt på en anmeldelse: Er rotten i beboelsen, vil bekæmperen
kontakte anmelderen samme dag eller senest dagen efter. Alle andre anmeldelser
reageres der på senest to hverdage efter anmeldelse (lovkravet er senest inden for 8
dage)

o

At bekæmperen gør en aktiv indsats for at finde årsagen til rotteforekomsten, og giver
råd og vejledning til anmelderen om forebyggende tiltag

o

At anmelderen bliver orienteret om bekæmpelsen, da grundig information er med til at
give tryghed

Bekæmperen registrerer, hvad han iagttager og foretager sig på adressen, herunder om der
udlægges gift eller opsættes fælder til bekæmpelse. Kommunen kan følge bekæmpelsen på
den enkelte sag og få overblik over alle sager via systemet ”Driftweb”. Hvis det er nødvendigt,
kan kommunens administrative medarbejdere give henstillinger og påbud til grundejere om
rottesikring.

Fuglefodring kan tiltrække rotter
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Målsætninger
o

At bekæmpe rottetilhold hurtigt og
effektivt, så spredning af rotter
minimeres

o

At sikre effektiv håndhævelse af
grundejers ansvar for at renholde og
rottesikre sin ejendom

Metode
Rottebekæmperens indsats samt forvaltningens
håndhævelse sikrer, at der sættes hurtigt og
effektivt ind over for eventuelle problematiske
forhold, som er årsag til rotteproblemet.

Succeskriterium
Hvert år vil kommunen udføre mindst 2 særlige
indsatser, der understøtter en mere effektiv
bekæmpelse

Rotter kan kravle op gennem faldstammer og
gnave i alt materiale, der er blødere end jern

Planlagt indsats i 2020


Forvaltningen vil teste en ny teknologi, som er under udvikling af en startupvirksomhed på DTU. Teknologien benytter sig af sensorer til at identificere rotter på en
ejendom. I samarbejde med to hestehold i kommunen vil forvaltningen teste, om man
ved brug af denne teknologi kan opdage rotterne tidligere end ellers. I så fald vil man
hurtigere kunne sætte ind med bekæmpelse, og dermed nemmere og hurtigere få
bekæmpet et rotteproblem.



Kommunens arealdrift har i 2019 opsat særlige rottefælder i fire affaldsspande, der står
i områder, hvor der har været tilbagevendende rotteproblemer. Fælderne giver besked
per SMS, hvis de bliver udløst. Forvaltningen vil efter et år evaluere forsøget.



I efteråret 2020 skal rottebekæmpelsen i udbud, og der vil derfor være behov for at
evaluere den nuværende kontrakt og overveje, hvilke krav der skal stilles i en ny.
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TEMA 2: Kommunikation med henblik på
forebyggelse
Det er en ubehagelig oplevelse at have rotter i og omkring sin bolig, men den enkelte borger
kan langt hen ad vejen sikre sig mod denne oplevelse. Nøgleordet er forebyggelse. Alle, der
anmelder rotter, vil via den direkte kontakt med bekæmperen blive vejledt i rottesikring og
udbedring af forhold, som kan skabe tilhold for rotter. Har man brug for gode råd, vil man
også altid kunne få svar på kommunens hjemmeside.
Men herudover kan kommunen på forskellig vis målrette information, i et forsøg på at nå ud til
alle dem, der ikke aktivt selv opsøger den. Det kan f.eks. være målrettet information til
boligforeninger, børneinstitutioner, nyttehaver eller restauranter.
Kommunikation kan ske via forskellige kanaler. Udover kommunens hjemmeside kan man
f.eks. bruge Facebook, holde temamøder for udvalgte målgrupper, benytte videoer til at
sprede bestemte budskaber, omdele informationsmateriale i mindre områder, bruge
lokalavisen mv.
I områder, hvor der konstateres særlige rotteproblemer, kan kommunen søge dialog med
grundejerforeninger, bestyrelser og lignende. Folk er mere tilbøjelige til at følge de gode råd
og anvisninger, når de modtager personlig information om et problem, som er konkret og
vedkommende, fordi det er opstået i deres nærområde.

Målsætninger
o

At borgere, grundejere mv. sikrer deres ejendomme mod rotter

o

At borgere, grundejere mv. øger den forebyggende indsats mod rotter

Metode
Via målrettet kommunikation vil kommunen gøre borgere, grundejere mv. opmærksom på
deres egen rolle i forhold til at mindske risikoen for at få rotter.

Succeskriterium
Hvert år vil kommunen udføre mindst 1 særlig kommunikativ indsats med henblik på
forebyggelse.

Planlagt indsats i 2020


Forvaltningen vil med små historier på Facebook bruge rottehunden Carlo til at skabe
opmærksomhed omkring, hvad man som grundejer selv kan gøre for at forebygge
rotter.



For at understøtte indsatsen under tema 3, vil forvaltningen udarbejde
informationsmateriale om rottesikring og forebyggelse, som er specifikt målrettet
kolonihaver.
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TEMA 3: Tilsyn med henblik på forebyggelse
Når kommunen modtager en anmeldelse om rotter, rykker kommunen ud og foretager
bekæmpelse. På de ejendomme, hvor man allerede har haft fokus på renhold og sikring mod
rotter, kan kommunen som regel hurtigt bekæmpe rotterne. På sådanne ejendomme opdages
rottetilhold hurtigt, fordi man er opmærksom på risikoen for at få rotter, og ved, hvad man
skal holde øje med.
Kommunen kan via tilsyn give konkrete råd og vejledninger omkring sikring af bygninger og
andet, som er målrettet den enkelte ejendom. Ofte kan en lille indsats gøre en stor forskel.
Indsatsområder kan f.eks. være hestehold, børneinstitutioner, nyttehaver,
rækkehusbebyggelser eller fødevarevirksomheder. En indsats kan også rette sig mod
forskellige typer aktører i et bestemt geografisk område som f.eks. hovedgaden.

Målsætninger
o

At borgere, grundejere mv. sikrer deres ejendomme mod rotter

o

At borgere, grundejere mv. øger den forebyggende indsats mod rotter

Metode
Via tilsyn vil kommunen gøre borgere, grundejere mv. opmærksomme på deres egen rolle i
forhold til at mindske risikoen for at få rotter. Der kan være tale om både opsøgende tilsyn fra
kommunens side, tilsyn som aftales i forbindelse med et rotteproblem i en bebyggelse eller
tilsyn, som kan bookes af en grundejer, som ønsker råd om forebyggelse.

Succeskriterium
Hvert år vil kommunen udføre mindst 1 særlig tilsynsindsats med henblik på forebyggelse.

Planlagt indsats i 2020


Der ses en stigning i antallet af rotteanmeldelser
fra kolonihaver. Den kommunale
rottebekæmpelse vil i 2020 have fokus på
haveforeningerne. Det kan fx være ved at sætte
tid af til at gennemgå større områder, have
dialog med bestyrelser og gøre en indsats for, at
der bliver gennemført rottesikring.

Affaldsstativer af
træ er ikke
nødvendigvis
rottesikre
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TEMA 4: Fokus på kloak og afløb
Rotter lever godt i vores kloaksystemer, fordi der er rigeligt med vand og føde. Men rotter har
brug for en tredje ting, for at kunne overleve: tørre redepladser. Derfor søger de efter svage
steder i vores kloak- og afløbssystemer, hvor de kan grave eller gnave sig ud. Det kan være
en forskudt samling eller en stikledning, som ikke er ordentligt afproppet. Det kan være en
defekt vandlås i en tagbrønd, som medfører en tørlagt brønd og fri adgang for rotten til at
komme ud via tagnedløbet.
Ved renovering og nedrivning af bygninger er det vigtigt, at afløb aldrig står åbne. En
plastpose eller en klud er ikke nok til at forhindre en rotte i at komme ud af kloakken.
Vejbrønde kan også gå i stykker, og give rotterne mulighed for at grave sig ud af
kloaksystemet. Regnvandsledninger er ofte et svagt punkt, fordi en defekt vandlås medfører at
brønd og ledninger tørlægges, og kan bruges som redepladser for rotterne.
Alle kloaksystemer bliver slidte med tiden. De færreste grundejere foretager løbende tjek af
kloaksystemets tilstand eller interesserer sig for tilstanden på deres brønde og afløbsledninger.
Men rottebekendtgørelsen stiller faktisk krav om, at grundejere skal rottesikre deres brønde og
stikledninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Målsætninger
o

At kloaksystemet er helt og tæt, så rotterne ikke kan komme ud af det

o

At fejl og brud opdages og repareres hurtigt, så spredning af rotter minimeres

En forskudt samling i kloakken giver rotten mulighed for at grave sig ud og få en tør redeplads
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Metode
Løbende samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning, samt internt i kommunen i forhold til
vejafvanding på offentlige veje og kloaksystemet på de kommunale bygninger. Vedholdende
fokus på at sikre håndhævelse over for grundejere, når der er mistanke om eller bekræftet
brud på deres kloak.

Succeskriterium
Hvert år vil kommunen udføre mindst 1 særlig indsats, der mindsker problemerne i relation til
kloakrotter.

Planlagt indsats i 2020


Inden udgangen af 2020 skal kommunen opsætte rottespærrer på kloakledninger, der
fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og
hospitaler. Forvaltningen vil i efteråret 2019 indgå kontrakt med et kloakfirma, som
skal opsætte spærrerne i første kvartal 2020, og herefter servicere dem løbende.
Projektet indbefatter møder og løbende opfølgning med kloakfirmaet, information til
både grundejere og institutioner, samt håndtering af forventede problemsager.



I takt med, at vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje ophører i løbet af
2020, vil ansvaret for reparation af defekte vejbrønde overgå til de private grundejere.
Dette forventes at give øget administration i forbindelse med vejledning og
håndhævelse.

En defekt vejafvanding kan også give rotteproblemer
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TEMA 5: Privat bekæmpelse
Grundejere må benytte private bekæmpelsesfirmaer til at bekæmpe rotter på deres ejendom.
De må også indgå sikringsordninger, hvor bekæmpelsesfirmaet foretager en
bygningsgennemgang, som identificerer fejl og mangler i forhold til rottesikring og renholdelse
af ejendommen. En sikringsordning kan også omfatte overvågning af ejendommen for
rottetilhold. Al permanent opstilling af gift som forebyggende foranstaltning er dog ikke
længere tilladt.
Ifølge rottebekendtgørelsen skal det fremgå af kommunens handlingsplan, hvorvidt privat
bekæmpelse af rotter er tilladt i kommunen samt hvilke retningslinjer denne bekæmpelse i så
fald skal følge. Dette fremgår andetsteds i denne handlingsplan.
Idet Lyngby-Taarbæk Kommune tillader privat bekæmpelse, skal kommunen føre tilsyn med,
at den private bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer samt rottebekendtgørelsens
regler.

Målsætninger
o

At kommunen har overblik over den private bekæmpelse, der foretages på ejendomme
i kommunen

o

At den private bekæmpelse følger rottebekendtgørelsens regler

Metode
Forvaltningen foretager løbende opfølgning i dialog med bekæmpelsesfirmaerne, og vejleder
omkring de nye regler i bekendtgørelsen samt kommunens retningslinjer. Det vil dog også
være nødvendigt med stikprøver samt tilsyn, både efter aftale med bekæmpelsesfirmaet og
uanmeldte tilsyn. I sidste ende kan håndhævelse blive nødvendigt, hvis der konstateres
overtrædelser af bekendtgørelsen.

Succeskriterium
Hvert år vil kommunen udføre mindst 5 stikprøvekontroller af privat bekæmpelse i kommunen.

Planlagt indsats i 2020


Stikprøvekontrol på ejendomme, hvor der er kontrakter om privat bekæmpelse og/eller
sikringsordninger fx i forhold til, om de lovpligtige bygningsgennemgange er udført, og
om der foretages bekæmpelse, uden at dette er indberettet.



Stikprøvekontrol på ejendomme, hvor det er anmeldt til kommunen, at der udføres
privat rottebekæmpelse. Tilsynet skal både have fokus på, om bekæmpelsesfirmaet
følger kommunens retningslinjer og rottebekendtgørelsens regler, og om grundejer
overholder rottebekendtgørelsen.
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