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Indledning
Hjørring Kommune har udarbejdet handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, og er forpligtiget til at fortage en effektiv bekæmpelse af rotter
jf. rottebekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven.
Den 1. januar 2019 kom en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK. nr. 1686 af
18. december 2018), ligeledes kom Miljøstyrelsen med en ny strategi for anvendelse af rottegift som
kommunerne skal efterleve.
I forlængelse af den nye lovgivning og bekendtgørelse, vil Hjørring Kommune synliggøre i handlingsplanen
de aktiviteter, der understøtter de mål, der skal sikre en effektiv rottebekæmpelse i perioden 2019-2021.

Lovgrundlag
I henhold til rottebekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1686 af 18. december
2018) skal Kommunalbestyrelsen revidere rottehandlingsplanen minimum hvert 3. år.
Rottehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Overordnede mål for rottebekæmpelse i Kommunen
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen, indeholdende
beskrivelse af omfang og metoder
Tilladelse til privat bekæmpelse, herunder om tilladelsen er geografisk begrænset eller begrænset
til bestemte bekæmpelsesmetoder
Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse

Handlingsplanen skal, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter
bl.a. på følgende steder:
•
•
•
•

Tilsynspligtige ejendomme
Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme
Fødevarevirksomheder
Kloakker og stikledninger
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Generelt om rottebekæmpelse i Hjørring Kommune
Hjørring Kommune varetager selv administrationen, myndighedsopgaven og bekæmpelsen vedrørende
rotter, derudover er det muligt, at lave aftale med et privat R1-autoriseret bekæmpelsesfirma.
Antallet af rotteanmeldelser i Hjørring er stigende, der har de sidste par år været mellem 3000-3500
anmeldelser om året. Udsvinget, som kan ses på nedenstående statistik, oplever vi har været generelt for
hele landet.
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Overordnet mål for rottebekæmpelse
Hjørring Kommune vil yde en tilfredsstillende rottebekæmpelse, således der oplevelse en tryghed,
sikkerhed og effektivitet i bekæmpelsen. Det sikres ved en effektiv og forebyggende rottebekæmpelse
året rundt og ved fortsat at have fokus på en videns baseret og målrettet indsats for forebyggelse og
bekæmpelse.

Indsatsområder
Hjørring Kommune vil den kommende periode, føre en effektiv rottebekæmpelse med særlig fokus på
følgende indsatsområder:
•
•
•
•

Serviceniveau og brugertilfredshed
Rottebekæmpelse i kloakkerne
Styrket indsats ved offentlige og private institutioner
Bedre anvendelse af bekæmpelsesmiddel

Fokusområderne er udvalgt for at understøtte målsætningen for rottebekæmpelsen i Hjørring Kommune.

Serviceniveau og brugertilfredshed
Hjørring Kommunes fokus på serviceniveau, skal sikres ved en hurtig og effektiv bekæmpelse, og ved at der
i døgnets 24 timer, kan foretages en rotteanmeldelse. Ligeledes vil Hjørring Kommune fortsat fastholde
fokus på information og rådgivning og i højere grad inddrage kommunens borgere som en aktiv medspiller i
kampen mod rotterne. Ved rotteforekomst vil rottebekæmperen oplyse om behov for rottesikring,
renholdelse, evt. giftudlægning og andre foranstaltninger.
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Ydermere vil kommunen fortsat arbejde med brugertilfredshed, og alt dette skal være med til at sikre den
størst mulig effektivitet i rottebekæmpelse og borgers tilfredshed.
Borger kan forvente bekæmpelsen iværksat umiddelbart kort tid efter modtagelse af anmeldelse, dog
senest 8 dage efter.
Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser på fødevarevirksomheder eller hvor rotters tilstedeværelse
udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, iværksættes bekæmpelsen inden for 24 timer alle ugens 7 dage.

Formålet med at rådgive og vejlede skal være:
•
•
•

At den enkelte borger bliver opmærksom på egen rolle i forhold til forebyggelse og bekæmpelse
At skabe et sammenspil mellem rottebekæmperen, borgere og virksomheder
Reducere antallet af rotteanmeldelser

Gode råd til forebyggelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmeld rotter
Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter
Undgå rod på ejendommen
Undgå at fodre katte og fugle
Sikre ejendommen er tæt – undgå huller og revner i sokkel og murværk
Sikre at kloakker og afløb er tætte
Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil
Fjern beplantning, brændestabler mm. langs husets facader

Rottebekæmpelse i kloakkerne
I byerne lever en stor del af rotterne i kloakledningerne og er ledningsnettet ikke vedligeholdt, kan rotterne
komme til overfladen og skabe problemer for de omkringliggende omgivelser. Er kloakken derimod tætte
og ledningsejere sikre egne afløbsinstallationer, vil dette medføre et effektivt system som kan holde
rotterne inde.
Hjørring Kommune har i flere år valgt ikke at udføre systematisk kloakrottebekæmpelse med gift, da det er
den forebyggende indsats med intakte kloakker, der har den største effekt.
Som led i en fremadrettet indsats mod kloakrotten, vil Hjørring Kommune fokusere på følgende løsninger:
•
•
•

Hurtig og korrekt fejlfinding
Grundig information til borgere om udførelse af kloak arbejde ved brud og- eller defekter på
ledningsnettet.
Informere grundejere om muligheden for installation af rottespærre.
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Kommunen vil derudover i den kommende planperiode 2019 – 2021, udvikle samarbejdet med Hjørring
Vandselskab om fremtidig forebyggelse- og bekæmpelsesindsats i kloakkerne og det vil løbende blive
vurderet, hvilken bekæmpelse og forebyggelse der skal udføres i kloakkerne.
Samarbejdet med Hjørring Vandselskab har til formål at få igangsat initiativer, som kan minimere de gener,
rotter fra kloakkerne ofte forårsager når de får adgang til overfladen via defekte kloakker.
Kommunen vil derfor:
•
•
•
•

Udveksle viden og information med Hjørring Vandselskab som har til formål at målrette indsatsen
mod kloakrotten.
Have mere fokus på gensidig underretning

Den bedste forebyggelse mod kloakrotten, er et intakt kloaksystem.
Det er den enkelte grundejer, der har pligt til at sikre, at egne brønde og stikledninger er intakte.

Styrket indsats ved offentlige og private institutioner
Kommunen vil i fremtiden, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger der fører ind
til offentlige institutioner.
Private skoler og institutioner vil blive tilbudt rottespærrer på kloakledninger hvor det er teknisk muligt og
hvor det på anden vis ikke giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.
Tilbuddet om opsætning af rottespærrer er frivillig og ved en eventuel opsætning, vil de eksisterende
stikledninger indtil institutionen, skolen m.v. blive undersøgt for fejl og defekter.
Ved fundne fejl og- eller defekter af ledningen, er det den pågældende institution m.v. der skal udbedre
defekterne for egen regning.

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmiddel
Hjørring Kommune vil fortsat have fokus på forebyggelse og nedbringelse af giftforbruget, sammenholdt
med de retningslinjer for giftanvendelse Miljøstyrelsen har meldt ud.
Anvendelse af gift, vil ske efter følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Der vurderes altid om udlægning af gift er den optimale løsning på bekæmpelse på det pågældende
sted
Der anvendes altid den mildeste gift i den enkelte bekæmpelse
Rottebekæmperen skal sikre at grundejere har fået viden om giftudlægning
Den udlagte gift skal sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres

Kommunen vil med henblik på en forebyggende indsats, informere og rådgive borgerne, så giftforbruget
reduceres.
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Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse
Hjørring Kommune opkræver betalingen til rottebekæmpelse gennem ejendomsskatten, gebyret er på
0,036 ‰ af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til varetagelse af den kommunale bekæmpelse jf.
lovpligtige krav, samt de tilhørende administrative opgaver.

Succeskriterier
•
•
•
•

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse i Hjørring Kommune er:
Antallet af anmeldelser
Mængden af giftforbrug
Type og mængde af giftforbrug

Privat bekæmpelse
Hjørring Kommune foretager rottebekæmpelsen med eget mandskab, dog tillader kommunen privat
bekæmpelse såfremt bekæmpelsen sker efter gældende lovgivning og regler, herunder bestemmelserne i
kommunens handlingsplan. Konstateres det, at forebyggelse og bekæmpelse ikke sker efter gældende
regler, kan Kommunen til enhver tid overtage den private bekæmpelse, hvis det vurderes at være
hensigtsmæssig for at sikre en effektiv bekæmpelse på det pågældende område.
Privat rottebekæmpelse skal udføres af enten R1 eller R2 autoriseret personer og holdes omkostningsfrit
for Hjørring Kommune.

R1-autorisation
Giver tilladelse til at foretage erhvervsmæssige forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt etablere
sikringsordning. En R1-autoriseret, skal straks indberette enhver indgåelse, ændring eller ophævelse af en
sikringsordning til den fælles rottedatabase (Miljøstyrelse) eller Hjørring Kommune.

R2-autorisation
Miljø- og Fødevareministeriet har åbnet op for, at personer med visse kvalifikationer, vil kunne erhverve en
begrænset autorisation (kaldt R2) til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom.
R2-autorisationen giver adgang til at købe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af
bekæmpelsesmidler (den svageste gift) til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom. En R2
bekæmpelse kan først iværksættes efter der er givet besked til kommunalbestyrelsen om, at den R2autoriseret person varetager bekæmpelsen på egen erhvervsejendom.
Private rottebekæmpere R1- og R2 er, ansvarlig for løbende at registrere oplysninger som angivet i bilag 6
og for senest én måned efter sagens afslutning, at indberette de registrerede oplysninger til Miljøstyrelsens
fællesoffentlige rottedatabase.
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Tilsyn med privat rottebekæmpelse
Hjørring Kommune vil løbende føre tilsyn med private bekæmpere.

Tilsynspligtige ejendomme
Tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder
til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes
til produktion af fødevare til mennesker.
Hjørring Kommune har udarbejdet en liste over tilsynspligtige ejendomme, som løbende vil blive ajourført.
Tilsynspligtige ejendomme vil én gang årligt i perioden oktober til og med februar blive undersøgt for
rotter. Træffes der ikke nogen hjemme, undersøges tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af
rotter. Ved forekomst af rotter, iværksættes der bekæmpelse efter gældende regler.

Fødevarevirksomheder
Fødevarestyrelsen foretager undersøgelse for rotter i forbindelse med deres kontrol efter
fødevarelovgivningen.

Andre ejendomme end tilsynspligtige
Bekæmpelse af rotter på andre ejendomme end tilsynspligtige, er baseret på borgernes anmeldelse til
kommunen.
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