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Indledning 
Egedal Kommune dækker et areal på 125 km2, eller 12.500 ha, og har lidt over 44.000 

indbyggere (2021). Kommunen varetager myndighedsopgaver samt administration i 

forbindelse med rottebekæmpelse. 

 

Egedal Kommune har udliciteret den kommunale rottebekæmpelse og har kontrakt med 

Rentokil frem til den 31. juli 2022. Derefter vil en ny kontrakt træde i kraft fra d. 1. august 

2022. Egedal Kommune er pt. i gang med udbuddet om kommunal rottebekæmpelse sammen 

med 5 nærliggende kommuner. Perioden bliver på 5 år med mulighed for individuel 

forlængelse på 1 x 12 måneder, hvorefter kontrakten igen skal i udbud. 

 

1. Formål 
Det er et krav i rottebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018), at 

kommunerne skal udarbejde en handlingsplan. Dette skal gøres for at sikre en effektiv og 

målrettet bekæmpelse og forebyggelse mod rotter. Formålet med planen er at synliggøre 

indsatsen samt give den kommunale administration mulighed for at evaluere om 

målsætningerne nås. 

Handlingsplanen skal revideres minimum hvert. 3 år. 

 

Handlingsplanen skal jf. § 5 bilag 1 i rottebekendtgørelsen indeholde en beskrivelse af 

følgende: 

 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. 

 Tildelte ressourcer til rottebekæmperen. 

 Målelige 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.) 

 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 bekæmpelse, hvis kommunen tillader privat 

rottebekæmpelse. 

 

2. Bekæmpelse i Egedal Kommune 
Egedal Kommune ønsker at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt året rundt. Rotter kan sprede 

sygdomme til mennesker og dyr, samt forårsage skader på bl.a. bygninger og fødevarer. Det 

er derfor bestemt ved lov, at rotter er uønskede i Danmark og, at forekomsten af rotter skal 

bekæmpes. Desværre kan rotter være vanskelige at bekæmpe, da de har en unik evne til at 

tilpasse sig menneskeskabte omgivelser både i byen og på landet. 

 

2.1. Anmelderpligt 

Enhver, der konstaterer rotter, har pligt til straks at anmelde det til kommunen (jf. 

rottebekendtgørelsens § 3). Anmeldelser fra borgere og virksomheder er vigtige for 

rottebekæmpelsen i kommunen.  
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Anmeldelsen skal ske digitalt via DriftWeb på kommunens hjemmeside: 

www.citizen.dw3.dk/ee38cc20-6695-426f-aede-6626f3b71009. 

 

2.2. Sagsbehandlingssystemet DriftWeb 

Kommunens sagsbehandling af rotteanmeldelser sker via programmet DriftWeb. Programmet 

er et webbaseret fagsystem til håndtering af rottebekæmpelse. DriftWeb hjælper kommunen 

og skadedyrsbekæmperen med at have et overblik over anmeldelser, opfølgende besøg m.m. 

I praksis foregår det administrative arbejde ved, at kommunens sagsbehandler dagligt tjekker 

rotteanmeldelser i DriftWeb. Derudover tjekkes det også, om kommunens forpligtigende 

opfølgning overholdes af rottebekæmperen, og systemet bidrager til den telefoniske kontakt 

med borgere og rottebekæmpere. I nogle tilfælde skal kommunen sende et varsel eller påbud 

om bl.a. udbedring af kloak eller oprydning af affald og foder, så bekæmpelsen kan ske mest 

effektivt.  

 

2.3. Akutte anmeldelser 

Akutte anmeldelser defineres som mulig forekomst af rotter indendørs i beboelse, ude og 

indendørs på fødevarevirksomheder, institutioner, skoler eller lignende, samt indendørs i 

bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig 

sundhedsmæssig risiko. Ved indendørs forstås alle rum, som ligger inden for bygningens 

ydermure dvs. også på loft og i kælder. 

Ved akutte anmeldelser modtaget inden kl. 12 skal skadedyrsbekæmperen tilse problemet 

samme dag. Ved anmeldelser efter kl. 12 skal tilsynsbesøget ske senest næste dag. Der kan 

dog afviges for dette, hvis andet aftales med anmelderen.  

Dette gælder uanset om den akutte anmeldelse sker en hverdag, i weekenden eller på en 

helligdag.  

 

2.4. Øvrige anmeldelser  

Ved øvrige anmeldelser forstås anmeldelser, som ikke er akutte. Det kan f.eks. være mulig 

rotteforekomst udendørs, i ikke beboede bygninger, hvor rotters tilstedeværelse ikke udgør en 

sundhedsmæssig risiko, eller synlige rotter på vej eller i haver. 

Ved ikke akutte anmeldelser skal borgere og virksomheder have besøg af 

skadedyrsbekæmperen senest 3 dage efter, at anmeldelsen er modtaget i DriftWeb, med 

mindre andet er aftalt med anmelderen. 

Ofte vil skadedyrsbekæmperen undgå at planlægge tilsynsbesøg ved ikke-akutte anmeldelser 

på en weekend eller helligdag.  

 

2.5. Myndighedsopgaver 

Kommunen er i henhold til rottebekendtgørelsen forpligtet til at bekæmpe rotter. Mere 

specifikt har Egedal Kommune følgende myndighedsopgaver: 

 

Den elektroniske anmeldelsespligt: 

Alle har pligt til at anmelde rotter og til at benytte kommunens hjemmeside ved anmeldelse. I 

tilfælde af mere komplicerede forhold er det muligt at henvende sig til kommunens 

rotteautoriserede personale. Den direkte kontakt med borgerne er nyttig i forhold til vejledning 

og forebyggelse. 

 

http://www.citizen.dw3.dk/ee38cc20-6695-426f-aede-6626f3b71009
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Tilsynet: 

Selvom kommunens praktiske bekæmpelse er udlicitereret er det vigtigt, at kommunens 

indsats er synlig. Foruden lovpligtigt tilsyn med rottebekæmperen er det fortsat kommunen, 

der alene kan varsle den enkelte borger påbud i forbindelse med rottebekæmpelsen. 

 

Henstilling, varsel om påbud samt påbud: 

Steder hvor der typisk kan være behov for henstilling og varsling om påbud, er steder hvor 

rotteproblemet er opstået som følge af f.eks.: 

 Manglende rottesikring af bygninger  

 Defekte kloak- og afløbsinstallationer 

 Uhensigtsmæssig opbevaring af foder til dyr 

 Uhensigtsmæssige hønse- og/eller dyrehold 

 Overdreven fuglefodring 

 Henstilling af spiseligt affald 

 

Generelle myndighedsopgaver: 

 Brug af DriftWeb som administrationsgrundlag – kommunen har valgt DriftWeb i lighed 

med størstedelen af kommuner i landet 

 Kontakt til bekæmpelsesfirmaet 

 Sikre opfølgning på igangværende sager i DriftWeb 

 Vedligeholde information på kommunens hjemmeside 

 Sikre kontakt til forsyningsselskabet Novafos angående kloakbrud på almene brønde og 

kloakledninger 

 

3. Samarbejde med forsyningen 
I samarbejde med forsyningsselskabet Novafos er der sammensat et udvalg med følgende 

kommuner: Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Rudersdal 

og Egedal Kommune. 

I den kommende planperiode, 2022-2024, vil Egedal Kommune og Novafos øge effektiviteten 

af samarbejdet om kloakbrud ved at give Egedal Kommune, samt den pågældende 

rottebekæmper, adgang til Novafos’ driftssystem. Således kan både kommunen og 

rottebekæmperen se status på sager om mulige brud på Novafos’ ledninger. Dette vil forkorte 

kommunens sagsbehandlingstid samt lette arbejdet for Novafos, som skal bruge mindre tid på 

henvendelser.  

Endvidere vil udvalget have fokus på at etablere et bredt samarbejde på tværs af 

kommunegrænser sammen med Novafos. 

 

4. Forebyggelse og bekæmpelse i byzone 
Rotter i byejendomme skyldes ofte utætheder i kloakker eller afløbsinstallationer. Ved tegn på 

rotter vil den kommunale rottebekæmper udføre undersøgelse af kloakken eller 

afløbsinstallationen, typisk ved hjælp af en røgprøve. Hvis rottebekæmperen ved sin 

undersøgelse konstaterer brud på kloakken, informeres borgeren om behovet for reparation og 

der udleveres en færdigmeldingsblanket til borgeren. Blanketten skal underskrives af en 

autorisereret kloakmester og indsendes til kommunen, når kloakarbejdet er afsluttet.  

Færdigmeldingsblanketten er dokumentation på, at skaden er udbedret af en autorisereret 

kloakmester. Dette vil blive registreret i DriftWeb og kommunens sagsbehandlingssystem. 
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4.1. Kommunens rottebekæmpelse 

Borgere/virksomheder skal have en besøgsrapport efter første besøg af rottebekæmperen. 

Besøgsrapporten skal indeholde en beskrivelse af bekæmpelsestiltagene, samt hvilke 

anbefalinger, der ved nærmere gennemgang af afløbsinstallationen forslås, f.eks. fjernelse af 

bevoksning, oprydning eller andre forebyggende foranstaltninger. 

 

4.2. Forebyggelse  

Forebyggende tiltag er helt essentielle for at antallet af rotteanmeldelser holdes nede. Derfor 

er vejledning af borgere/virksomheder om tv-inspektion, bygningsgennemgang samt korrekt 

rottesikring af hus og have, også en vigtig del af skadedyrsbekæmperens arbejde.  

Derudover vil forebyggende tiltag mindske brugen af gift, som kan have mange negative 

konsekvenser for miljø og dyreliv.  

 

En rotte slår sig ned, hvor den har adgang til føde og et tørt redested. Det er derfor vigtigt, at 

man som grundejer begrænser rotten i dette ved at rottesikre sit hus og have.  

Føde til rotten kan f.eks. være affald, fuglefoder samt nedfaldende og rådne frugter. Derfor er 

det en god idé at sørge for, at affaldsspande altid er tæt tillukkede, så lugt og adgang til føde 

begrænses. Særligt kødaffald kan lokke rotter til fra nær og fjern. Derudover er det vigtigt ikke 

at overfodre fugle i haven, og man bør derudover samle overskydende fuglefoder sammen om 

aftenen. 

 

Rotter bygger rede, hvor der er tørt, hvilket typisk er i skure, under træterrasser, i affald eller 

inde i selve huset.  

Mange skure slutter ikke tæt ved jorden og da en rotte ikke skal bruge mere end et hul med 

en diameter på 2 cm for at komme igennem, er skure ofte et oplagt redested. Skure kan sikres 

med fundament eller en rottesikring minimum 60 cm nede i jorden. Rottesikringen kan bestå 

af et metalnet i rustfrit stål med maskestørrelse på maksimalt 1 cm, skiferplader eller andre 

materialer som rotter ikke kan gnave igennem. 

Mange træterrasser sikrer også rotten et tørt og uforstyrret redested, derfor er det en god idé 

at hæve terrassen 35 cm over jorden, da rotter undgår åbne arealer. Alternativt kan man 

rottesikre omkring hele terrassen minimum 60 cm ned i jorden.  

Rod i haven er også et oplagt redested for en rotte, derfor er det vigtigt, at f.eks. storskrald og 

byggeaffald ikke ligger på grunden og flyder.  

Det værste sted, en rotte kan slå sig ned, er inde i selve hjemmet. Rotter kommer typisk ind i 

huset ved at gnave sig igennem en usikker sokkel eller via nedløbsrør til tagrenden. Det kan 

derfor være en god ide at sikre, at der ikke er huller i soklen samt at placere et gitter eller en 

kugle sammenrullet hønsenet i toppen af nedløbsrøret. 

 

Mange af tiltagene, der rottesikrer hus og have er relativt simple, og det er derfor vigtigt at 

oplyse både borgere/virksomheder om de forbyggende tiltag. Dette kan både ske, når 

kommunens rottebekæmper tilser rottesager og er i direkte kontakt med 

borgere/virksomheder, men det er også kommunens opgave at videregive informationen på 

bl.a. kommunens hjemmeside, i Lokalavisen Egedal eller i samarbejde med magasiner. I 2021 

samarbejdede Egedal Kommune med Magasinet Boligforbedring om udgivelse af en artikel, 

som netop beskrev, hvilke tiltag boligejere kan indføre for at rottesikre deres hus og have. 

Artiklen blev sendt ud til husstande i Egedal Kommune og omegn.     
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5. Bekæmpelse i kloaknettet 
Rotter lever primært i kloakkerne, men søger fra tid til anden op til overfladen i søgen efter 

tørre steder at bygge rede, finde føde eller for etablering af nye familiestrukturer. Når der 

konstateres rotter på en ejendom, skyldes det ofte fejl på kloakken eller i afløbsinstallationen, 

derfor vil den kommunale rottebekæmper på tilsynet undersøge kloak- og afløbsforholdene. 

Fejl kan ofte findes ved hjælp af en røgprøve. Ved mere komplicerede sager på private 

afløbsinstallationer må ejeren lade en autoriseret kloakmester foretage en tv-inspektion af 

afløbsinstallationen. Hvis der konstateres en kloakfejl, skal denne udbedres hurtigst muligt. 

Udgifter til udbedring af kloakdefekter og bygningsfejl på den private matrikel påhviler 

grundejeren. Novafos er derimod ansvarlig for at sikre de almene kloakker. 

 

Det er derfor vigtigt, at: 

 rottebekæmperen hurtigt med røgprøve får påvist eventuelle kloakdefekter 

 rottebekæmperen giver henstilling til borgeren om at udbedre kloakken (af autoristeret 

kloakmester) på privat matrikel inden for en nærmere fastlagt tidsfrist 

 rottebekæmperen samt kommunen følger op på den enkelte sag og evt. anvender 

påbud i det omfang, det er nødvendigt 

 der følges op med kontrolbesøg. 

6. Autorisation til privat bekæmpelse 
Det er muligt at bekæmpe med gift på egne erhvervsejendomme. Dette kræver en R2-

autorisation. For at blive optaget til R2-autorisation kræver miljøstyrelsen dokumentation for 

gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende punkter indgår: 

 Lovgivning om kemikalier 

 Arbejdsmiljø og personlige værnemidler 

 Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter 

 

Miljøstyrelsen udsteder R2-autorisation med en gyldighed på højst 5 år. Autorisationen kan, 

inden gyldighedsperiodens udløb, fornys med et opfølgningskursus hos Miljøstyrelsen. 

Den R2-autoriseret har pligt til selv at anmelde rotter til kommunen, samt informere 

kommunen om, at han/hun selv varetager rottebekæmpelsen herunder afmelder til 

kommunen, når bekæmpelsen er afsluttet på egen erhvervsejendom. Desuden skal den R2-

autoriserede indsende rottebekendtgørelsens bilag 6 udfyldt til kommunen. 

 

Under privat bekæmpelse på egne erhvervsejendomme må kun de to svageste aktivstoffer 

benyttes til bekæmpelse af rotter og ikke de fem stærkeste. Indkøb af gift er for egen regning.  

 

Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette meddelelse til Egedal Kommune. 

R2-autorisationen er et kursus beregnet for lodsejer. Det vil sige, at det er ”mester” selv, der 

skal tage R2-autorisationen og udføre rottebekæmpelsen – og kun på egen matrikel. 

Bekæmpelsesansvaret kan ikke uddelegeres til andre, ligesom den R2-autoriserede ikke kan 

benytte sin autorisation til at udføre bekæmpelse på eksempelvis en nabomatrikel, hos venner, 

bekendte eller samarbejdspartnere. 

 

Egedal Kommune fører tilsyn med, at den private rottebekæmpelse overholder retningslinjerne 

om brug af gift og den kommunale indberetning jf. rottebekendtgørelsen. 
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For anmeldelser på tilsynspligtige ejendomme, hvor den R2-autoriserede grundejer selv vil 

forestå bekæmpelsen, skal Egedal Kommune foretage første tilsynsbesøg senest 8 dage efter 

modtaget anmeldelse. Egedal Kommune skal forud for besøget have truffet aftale med den R2-

autoriserede om tid for første besøg. 

 

6.1. Miljøbevidst brug af gift 

Når der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som 

typisk vil lede til behovet for anvendelse af stærkere gifte. I takt med, at der anvendes 

stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet. Ligeledes vil risikoen for utilsigtede 

forgiftninger af rovfugle, rovpattedyr (sekundær forgiftning), og ikke målgruppearter (primær 

forgiftning) stige. 

Det er derfor vigtigt, at: 

 der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende 

rotteproblem 

 der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse 

 den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres 

 en giftbekæmpelse følges nøje af bekæmperen i kraft af gentagende og opfølgende 

besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet 

 al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning 

 gift aldrig udleveres direkte til borgeren 

 

7. Tilsynspligtige ejendomme 
Egedal Kommune skal jf. rottebekendtgørelsens § 8 udføre tilsyn på tilsynspligtige 

ejendomme. Perioden strækker sig årligt fra oktober til februar, og det er kommunen, der 

trækker tilsynslisterne og bekæmpelsesfirmaet, der udfører tilsynene. Det er den enkelte 

kommune, der afgør, hvilke ejendomme, der skal føres tilsyn med i den givne periode, 

men som minimum gælder det erhvervsejendomme, jf. § 2 punkt 15 i rottebekendtgørelsen. 

 

Efter gennemgang af den tilsynspligtige ejendom vil rottebekæmperen udlevere en 

besøgsrapport til ejer enten personligt eller i postkassen. 

 

8. Sikringsordninger 
En sikringsordning er en indgået aftale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Aftalen 

indgås mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer. Reglerne for indgåelse af 

sikringsordningen findes i rottebekendtgørelsens § 22, 23 og 24. 

 

En sikringsordning har til formål at standse rotterne, før de bliver til et problem. En 

sikringsordning indebærer opsætning af et depot med en indikatorblok med løbende kontrol. 

Depotet står tilgængeligt for rotten året rundt, og gnavemærker i indikatorblokken vil være 

indikation for yderligere bekæmpelsesindsats f.eks. kan indikatorblokken udskiftes med gift. 

Hvis der laves en sikringsordning med et privat firma, er det firmaet, og ikke den kommunale 

bekæmper, der står for bekæmpelsen af rotter på ejendommen. Indgåelse af en privat 

sikringsordning sker for egen regning. Et bekæmpelsesfirma kan ikke indgå 

sikringsordningsaftale med et firma, hvis der foregår kommunal rottebekæmpelse 

på ejendommen. 
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En sikringsordning skal opfattes som en forebyggende indsats og kan derfor kun indgås, hvis 

der ikke er rotter på lokaliteten. 

 

8.1. Indgåelse af en sikringsordning 

Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning skal fejl og mangler identificeres på 

bygninger, afløbssystemer og arealer af den autoriserede rottebekæmper. Dette gøres ved en 

bygningsgennemgang, som skal kortlægge, om rotter har adgang til, eller kan opholde sig, de 

pågældende steder. 

 

Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver fejl og mangler i 

forhold til sikring mod rotter. Grundejer eller lejer skal have en kopi af rapporten, som 

registreres i kommunens sagsbehandlingssystem. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert 3. 

år. 

 

9. Evaluering af tidligere rottehandlingsplan for 2019-2021 
Det overordnede mål i rottehandlingsplanen for 2019-2021 var at reducere antallet af 

rotteanmeldelser i kommunen - med antagelsen om, at antallet af rotteanmeldelser afspejler 

rotteproblemet i kommunen. Det er naturligvis ikke et mål, at færre borgere skal anmelde 

rotter, hvis de har mistanke om det.  

 

       

 

Målet blev ikke nået. I perioden 2019-2021 er der set en stigning i antallet af rotteanmeldelser 

både kommunalt og på landsplan. Som det fremgår af Figur 1 og 2 er dette en tendens, som 

har været gældende de sidste mange år. Dette kan skyldes flere faktorer bl.a. får rotterne 

typisk 1-2 kuld mere per sæson grundet mildere vintre, derudover er der en generel øget 

bevågenhed, som sandsynligvis er blevet forstærket ved hjemsendelsen under Covid-19. Hvis 

man sammenligner antallet af rotteanmeldelser for de første 8 måneder af 2020 og 2021, er 

antallet af rotteanmeldelser faldet med 306 i 2021. Dette forstærker idéen om, at den første 

hjemsendelse under Covid-19 har spillet en rolle. Dog er antallet af rotteanmeldelser for 2021 

fortsat højere sammenlignet med årene fra 2012 til 2019.  
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Figur 1. Graf over rotteanmeldelser i Egedal 

Kommune. Kilde: Miljøministeriet. 

Figur 2. Graf over rotteanmeldelser på 

landsplan. Kilde: Miljøministeriet. 
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10. Informationsmateriale 
Egedal Kommune vil gerne nå længere ud til borgerne i forhold til råd og vejledning om 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter. I 2018 investerede Center for Teknik & Miljø i 8 

animationsvideoer, der på en enkel og humoristisk måde giver råd og vejledning om 

rotteforebyggelse. Filmene indeholder temaer som: 

 Rottesikring og rottebekæmpelse 

 Bekæmpelse af rotter på landet 

 Undgå rotter ved fuglefodring 

 Undgå rotter ved hønsehuset 

 Undgå rotter via kloakken 

 Undgå rotter i kompostbeholderen 

 Genkend rottens ekskrementer 

 Undgå rotter på din grund 

 

I Egedal Kommune er de 3 største årsager til rotteforekomst: 

 

Brud på privat kloak          Manglende rottesikring ved bygninger 

 

Uhensigtsmæssig håndtering af foder 

 

 

 

 

Alle kan relativt nemt forebygge rotter ved at være opmærksomme på 

dyrehold, fuglefodring, sikring af bygninger f.eks. lukning af huller i sokler eller 

utætte døre/porte. Animationsvideoerne kan vejlede og kan ses på: 

www.egedalkommune.dk/rotter 

 

http://www.egedalkommune.dk/rotter
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11. Mål og indsatsområder for rottebekæmpelse i 2022-2024 
Egedal Kommunes overordnede mål er at reducere antallet af rotteanmeldelser. Her er det 

antaget, at antallet af rotteanmeldelser afspejler det faktiske rotteproblem i kommunen. 

Reduktion i antal af rotteanmeldelser søges opnået gennem målrettede indsatser med fokus på 

forebyggelse og bekæmpelse. Rottehandlingsplanens målsætninger og succeskriterier er 

derfor: 

 

Målrettede indsatser: 

 At gennemføre en effektiv rottebekæmpelse 

 At Egedal Kommune yder en tilfredsstillende service til borgere og erhverv 

 At sikre borgerne en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

 At der ikke skabes tilholdssteder uden for kloakkerne. 

 

Succeskriterier: 

 Reduktion i antallet af rotteanmeldelser 

 Borgerne er tilfredse med rottebekæmpelsen i Egedal Kommune 

 Mindske brugen af gift 

 Optimere samarbejdet med interne og eksterne partnere 

 Bedre oplysning af borgerne. 

 

Sammenhængen mellem kommunens målsætninger og kommunens succeskriterier for 

rottebekæmpelsen i perioden 2022-2024 vises i Tabel 1.  

 

Succeskriterier 

 

Målrettede 

indsatser 

Reduktion af 
antallet af 
rotteanmeldelser 

Borgerne er 
tilfredse med 
rottebekæmpelsen 
i Egedal 
Kommune 

Mindske brugen 
af gift  

Optimere 
samarbejdet 
med interne og 
eksterne 
partnere 

Bedre oplysning 
af borgerne 

At gennemføre 

en effektiv 

rottebekæmpelse 

X X X X X 

At Egedal 

Kommune yder 

en 

tilfredsstillende 

service til 

borgerne og 

erhverv 

 X  X X 

At sikre en 

kompetent 

vejledning om 

forebyggelse og 

bekæmpelse af 

rotter 

X X X X X 

At der ikke 

skabes 

tilholdssteder 

udenfor 

kloakkerne 

X X X   

Tabel 1: Sammenhængen mellem målrettede indsatser og succeskriterierne. Skemaet 

specificerer indsatsresultaterne. 
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11.1 Indsatsområder for rottebekæmpelse 

Indsatsområderne er de områder, hvor der skal der foretages en handling for at nå målet. 

Indsatsen skal ske i rottehandlingsplanens planperiode 2022-2024. Nedenstående er en kort 

beskrivelse af hvert indsatsområde. 

 

Forbedre kvaliteten på private ledninger 

En stor del af rotteanmeldelserne i Egedal Kommune skyldes brud på den private kloak. Derfor 

vil forbedring af kvaliteten på den private ledningsdel kunne reducere antallet af 

kloakrelaterede rotteanmeldelser. Borgerne skal derfor orienteres om deres forpligtelser til 

rottesikring af private kloaker, og grundejerforeninger skal gøres opmærksomme på 

muligheden for at få installeret rottespærrer i deres kloakker. Derudover skal Egedal Kommune 

yde en effektiv sagsbehandling i forbindelse med kloaksager.  

 

Borgertilfredshed: 

Egedal Kommune vil årligt kortlægge brugernes tilfredshed ved at interviewe tilfældigt 

udvalgte borgere telefonisk. Kommunen vil fortsat give borgerne mulighed for at bidrage med 

gode ideer, forslag og nye tiltag m.m. 

 

Rotter i forbindelse med dyrehold: 

Egedal Kommune har udarbejdet to informationsfoldere til ejendomme med dyrehold. 

Informationsfolderne udleveres af kommunens rottebekæmper til relevante borgere efter 

behov. Informationsfolderen er også uploadet på kommunens hjemmeside. 

Derudover vil kommunen have særlig fokus på anmeldelser om rotter i forbindelse med 

hønsehold. Om nødvendigt vil kommunen deltage i tilsyn og sikre, at dyreholder orienteres om 

forebyggende tiltag ud over det at få udleveret en vejledningsfolder. 

 

Kommunikation på tværs – internt/eksternt  

Egedal Kommune vil skærpe et samarbejde internt i kommunen i forhold til borgeroplysning 

om rotter således, at borgerne sikres de vigtigste informationer vedr. anmeldelse af rotter. 

Egedal Kommune vil fortsat holde et tæt samarbejde med bekæmpelsesfirmaet ved bl.a. at 

holde evalueringsmøder, telefonisk kontakt m.m. 

Endvidere vil kommunen have fokus på et tæt samarbejde med forsyningsselskabet Novafos. 

 

Forebyggelse 

Egedal Kommune vil fokusere mere på forebyggelse ved bl.a. at: 

 Inddrage grundejeren mere i processen 

 Evaluere på rotternes eksistensgrundlag – Hvor kom de fra? Kan de komme igen? Hvad 

bør gøres? 

 Fokusere på en generel forebyggelse 

 Oplyse om forebyggende tiltag i f.eks. på kommunens hjemmeside, i Lokalavisen 

Egedal og magasiner  
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11.2 Opgaver i forbindelse med rottebekæmpelsen 2022-2024 

Egedal Kommune har planlagt en række kommunale indsatser/opgaver på rotteområdet for 

planperioden 2022-2024: 

 Offentliggørelse af Rottehandlingsplanen 2022-2024 på kommunens hjemmeside (i 

2022) 

 En årlig borgertilfredsundersøgelse udført ved interview af tilfældigt udvalgte borgere 

 To årlige informationskampagner i Lokalavisen Egedal og på kommunens hjemmeside 

 Føre tilsyn på tilsynspligtige ejendomme i perioden oktober til februar hvert år  

 Stikprøvekontrol/tilsyn – Privat bekæmpelse/R2-autorisation   

 Løbende revision af procedurer i D4 – Kvalitetssikringssystem  

 Påbegyndelse af Rottehandlingsplan for 2025-2027 (i 2024) 

 Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2025-2027 (i 2024) 

 

12. Ressourcer og finansiering i perioden 2022-2024 
Kommunens rottebekæmpelse er brugerfinansieret og fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, 

dvs. at indtægter og udgifter skal balanceres. Kommunen opkræver afgiften til 

rottebekæmpelsen via ejendomsskatten. 

 

I 2022 opkræves der i Egedal Kommune 0,058 ‰ af ejendomsværdien. 

 

Via ejendomsskatten betaler alle en vis promille til rottebekæmpelsen. Beløbet dækker den 

kommunale udgift til den aktive rottebekæmpelse, som i Egedal Kommune er udliciteret til et 

bekæmpelsesfirma, samt til den tilknyttede administrative opgave med registrering og 

forebyggelse af rotter. Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis 

man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom. 

 

Der kan ikke dispenseres fra gebyret, heller ikke hvis en ejer eller en virksomhed får foretaget 

rottebekæmpelse for egen regning f.eks. i forbindelse med sikringsordning. 

 

13. Vedtagelse 
Indeværende rottehandlingsplan er vedtaget af Byrådet den 24. november 2021. 


