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Baggrund og status
Denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter beskriver, 
hvor Herlev Kommune de kommende år vil gennemføre en særlig indsats i den 
kommunale rottebekæmpelse. Herlev Kommune udarbejder en ny 
rottehandlingsplan minimum hvert tredje år, som godkendes af 
kommunalbestyrelsen, jf. § 5 i rottebekendtgørelsen1. 

Rotten er et skadedyr, og jf. § 17 i miljøbeskyttelsesloven2 er kommunen 
forpligtiget til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. 

Ved forekomst af andre skadedyr eksempelvis mus, muldvarpe, mosegrise, 
mår, væggelus, myrer og hvepse er borgere og virksomheder henvist til selv at 
foretage bekæmpelsen eller tage kontakt til en privat skadedyrsbekæmper.

Konstaterer kommunens rottebekæmper, at en borger eller virksomhed har 
mus og ikke rotter, vil den kommunale rottebekæmper udlevere smækfælder 
til borgeren. 

Sammen kan vi reducere rotternes bestand
Borgere og virksomheder i Herlev Kommune skal føle sig trygge og i sikre 
hænder, hvis de oplever problemer med rotter. Herlev Kommune gennemfører 
en effektiv bekæmpelse, men det er vigtigt, at man som grundejer og borger i 
Herlev Kommune ved, at man har et medansvar for en succesfuld bekæmpelse 
og forebyggelse af rotter. 

Ubevidst kan man give rotter gode vilkår for at slå sig ned. Rotter skal kun 
bruge tre ting for at slå sig ned: vand, mad og et tørt sted at bygge rede og 
bliver derfor ofte tiltrukket af: 

 Ukorrekt håndtering af husholdningsaffald.
 Fuglefodring.
 Hønsehold.
 Nedfaldsfrugt.

I Herlev Kommune er naboen aldrig langt væk. Det betyder, at hvis én 
ejendom får rotter, kan det påvirke de omkringliggende ejendomme. Med 
den rette information og vejledning kan den enkelte borger, langt hen ad 
vejen, være med til at forhindre og/eller reducere omfanget af rotter for sig 
selv og sine omgivelser.

Når det drejer sig om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, har ikke kun 
kommunen, men også borgerne en række forpligtigelser, som er angivet i 
rottebekendtgørelsen. 

1 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 1686 af 18/12/2018.
2 Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse, LBK. Nr. 1218 af 25/11/2019.
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Borgeren skal:
 Straks anmelde enhver rotteforekomst til kommunen.

Grundejer skal:
 Renholde og rottesikre sin ejendom således, at rotters livsgrundlag 

begrænses mest muligt.
 Indenfor skel, sikre at egen kloak og brønde er intakte.
 Efterkomme eventuelle krav fra Kommunen vedrørende tiltag, som skal 

afhjælpe rotteproblemet.

Herlev Kommune skal:
 Reagere hurtig på en rotteanmeldelse.
 Bekæmpe rotter effektivt.
 Finde årsagen til rotteforekomsten.
 Igangsætte den fornødne rottebekæmpelse, indtil problemet er løst.
 Vejlede om forebyggelse.
 Håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af 

rotter.

Hvordan finansieres den kommunale rottebekæmpelse?
Som grundejer i Herlev Kommune betaler man for den kommunale 
rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende 
til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til den praktiske 
bekæmpelse, de tilknyttede administrative opgaver samt udgifter til 
gennemførelse af generelle forebyggende tiltag. 

Rottebekæmpelse, som kommunalt ansvarsområde, skal økonomisk hvile i sig 
selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det 
efterfølgende år. 

Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man får 
brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.
For 2020 er rottegebyret 0,107 ‰ af ejendomsværdien.

Tilsyn og bekæmpelse
 Den kommunale rottebekæmpelse har ret og pligt til at efterse for rotter overalt.
 Kommunens rottebekæmpere må derfor undersøge ejendomme (udendørs) uden, 

at der er indgivet en anmeldelse om rotter jf. miljøbeskyttelsesloven § 87.
 Der anvendes ikke gift til bekæmpelse af rotter indendørs, fordi rotterne kan lægge 

sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge.
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Finansiering

 Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien.
 Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale 

rottebekæmpelse.
 Får man rotter, har man allerede betalt for bekæmpelsen og skal ikke betale yderligere.
 Rottegebyret dækker ikke grundejeres udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader 

forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

Herlev Kommune har p.t. en myndighedsperson og to faste rottebekæmpere 
ansat. Derudover er fem af Serviceafdelingens ansatte blevet efteruddannet til 
rottebekæmpere, som kan træde til ved ferier, sygdom eller øget behov.

Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser
I hele landet har man i de senere år oplevet en stigning i antallet af 
rotteanmeldelser, og Herlev Kommune er ingen undtagelse. Der er ikke en 
enkel forklaring på stigningen. Følgende kan være årsager til de observerede 
udsving og den generelle stigning i antallet af rotteanmeldelser:

 Milde vintre – giver rotterne bedre mulighed for at formere sig i de 
kolde måneder.

 Mere tilgængelig føde.
 Defekte kloak- og afløbsinstallationer.
 Bedre muligheder for indberetning af rotteforekomst via 

kommunernes digitale platforme.
 Utilstrækkelig bekæmpelse og forebyggelse.

Det vigtigt også i perioder med nedgang i antallet af anmeldelser, at holde 
fokus på forebyggelse for at undgå, at antallet ikke blot stiger de følgende år.

Mål og ambitioner for bekæmpelsen og forebyggelsen af rotter i 
Herlev Kommune
Herlev Kommune vil sikre en effektiv og faglig kompetent rottebekæmpelse i 
hele kommunen. 

Målet er at: 
 Skabe større opmærksomhed vedrørende den fælles opgave, det er at 

forebygge rotteforekomst i hele kommunen. 
 Borgere og erhvervsliv i Herlev Kommune føler sig trygge og i ”gode 

hænder” som følge af mødet med en kvalificeret rottebekæmpelse. 
 Sikre en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse med målrettet 

information og dialog med borgere og virksomheder.
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”Indendørs i beboelse” defineres i Herlev Kommune som værende alle steder omkranset af 
klimaskærm og hvor mennesker opholder sig, herunder loftrum, kælderrum, beboelsesrum, 
arbejdsrum og udestuer.

 Sikre tilstrækkelige ressourcer i den daglige bekæmpelse, så den 
enkelte rottebekæmper har den fornødne tid til at varetage hver 
enkelt bekæmpelse og forebyggelse på faglig kompetent vis.

En borger eller virksomhed i Herlev Kommune, kan derfor forvente sig, at:
 Der reageres hurtigt på en rotteanmeldelse, hvilket betyder:

o Hurtigst muligt og senest samme dag, alle ugens syv dage, for 
fødevarevirksomheder, institutioner, SFO’er, skoler og for rotter 
indendørs i beboelse.

o For øvrige anmeldelser senest næstkommende hverdag.
 Bekæmpelsen udføres af fagligt kompetente rottebekæmpere.
 Bekæmperen forsøger at finde årsagen, eller årsagerne, til 

rotteforekomsten og på den baggrund kan rådgive borgeren om 
fremtidige forebyggende tiltag.

 Den enkelte borger og virksomhed hele tiden er velinformeret om 
bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt er med til at give 
tryghed.

 Der altid følges op, indtil problemet er løst.

Hvordan vil Herlev Kommune gøre status på handlingsplanen? 
Herlev Kommune vil følge op på den leverede bekæmpelseskvalitet, samt 
evaluere fremdriften i gennemførelsen af handlingsplanen.

Derfor vil Herlev Kommune:
 Sikre en faglig kompetent og effektiv rottebekæmpelse.
 Følge udviklingen i antallet af rotteanmeldelser, brugte ressourcer 

m.m..
 Årligt lave en status for fremdriften af handlingsplanen.
 Hvert år, i forbindelse med budgetplanlægningen, fastsætte 

rottegebyret baseret ud fra de skønnede og faktiske udgifter i 
forbindelse med gennemførelse af rottebekæmpelsen og 
handlingsplanen.
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Fokusområder for forebyggelsen og bekæmpelsen
Den kommunale rottebekæmpelse i Herlev Kommune er en mangesidet 
indsats. Ud over den daglige varetagelse af rottebekæmpelsen er en række 
fokusområder udvalgt med henblik på at styrke indsatsen for forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter. 
Herlev Kommune har med denne handlingsplan valgt at fokusere på følgende 
fire fokusområder med en række indsatser for hvert fokusområde.
Fokusområde 1: Sikring af effektiv rottebekæmpelse i Herlev

Indsats 1: Styrkelse af den kommunale 
rottebekæmpelse

Indsats 2: Ingen privat rottebekæmpelse med brug 
af gift i Herlev Kommune

Indsats 3: Tværfagligt samarbejde i den 
kommunale forvaltning

Indsats 4: Tilsyn med bekæmpelsen

Fokusområde 2: Dialog og oplysning som et forebyggende element 
Indsats 5: Dialog og vejledning i forbindelse med 

rotteanmeldelser
Indsats 6: Målrettet dialog og vejledning

Fokusområde 3: Forebyggende samarbejde i forbindelse større 
bygge- og anlægsprojekter 
Indsats 7: Fokus på større bygge- og 

anlægsprojekter

Fokusområde 4: Sikring og forebyggelse imod rotter
Indsats 8: Hurtig og kompetent fejlfinding og 

udbedring af kloakdefekter
Indsats 9: Fagligt samarbejde med HOFOR
Indsats 10: Opsætning af rottespærrer på 

institutioner, skoler og plejehjem
Indsats 11: Sikring af børneinstitutioner

Fokusområde 1: Sikring af effektiv rottebekæmpelse i Herlev
Herlev Kommune vil have fokus på en kompetent og effektiv daglig 
håndtering af den kommunale rottebekæmpelse.

Derfor vil der være fokus på følgende indsatser:
Indsats 1: Styrkelse af den kommunale rottebekæmpelse
Indsats 2: Ingen privat rottebekæmpelse med brug af gift i Herlev 

Kommune
Indsats 3: Tværfagligt samarbejde i den kommunale forvaltning
Indsats 4: Tilsyn med bekæmpelsen
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Indsats 1: Styrkelse af den kommunale rottebekæmpelse
Det er kommunens rottebekæmpere, som borgerne og virksomhederne 
primært har kontakt til. Det er derfor bekæmpernes opgave at sikre, at 
borgerne og virksomhederne:

 Føler sig trygge og velinformerede om bekæmpelsesforløbet.
 Oplever, at der tages hånd om problemet på en kompetent og hurtig 

måde.
 Oplever en god service og hjælp i det videre forebyggende forløb.

Rottebekæmpelse er mere end blot at udlægge gift eller opsætte fælder. 
Herlev Kommune vil sikre, at kommunens rottebekæmpere har et indgående 
kendskab til f.eks. nye bekæmpelsesmetoder og teknikker samt rotters biologi 
og adfærd, for derved at kunne yde den bedste bekæmpelse, men også at 
rottebekæmperne har den fornødne tid til at gøre den nødvendige indsats i 
hvert enkelt tilfælde. 

Den praktiske rottebekæmpelse bistås af en række opgaver, som varetages af 
kommunens rottekyndige myndighedsperson. Myndighedspersonens opgave 
er bl.a. at sikre, at:

 Kommunens borgere og virksomheder modtager en effektiv 
bekæmpelse og forebyggelse af rotter.

 Kommunens borgere og virksomheder aktivt deltager i forebyggelse 
på egne og fælles arealer.

 Al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige og 
handlingsplanbestemte retningslinjer.

I den praktiske bekæmpelse vil Herlev Kommune have fokus på, at:
 Den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret og opdateret mht. ny 

viden, bekæmpelse og lovgivning.
 Al forebyggelse, bekæmpelse og dialog med kommunens borgere og 

virksomheder følger samme retningslinjer. Det betyder, at kommunens 
borgere og virksomheder vil blive mødt af samme høje kvalitet uagtet 
tidspunkt på dagen og ugen, eller hvilken bekæmper der kommer på 
tilsyn.

 Den enkelte bekæmper inden 2021 maksimalt håndterer ti tilsyn pr. 
dag i gennemsnit, så det sikres, at der er tid til at sikre tilstrækkelig 
kvalitet og god kommunikation med borgeren på det enkelte tilsyn.

 Rottebekæmperne i Herlev Kommune har den fornødne tid til den 
enkelte bekæmpelse og dialog med borgerne og virksomhederne.

 Bekæmperne aktivt deltager i den daglige tilrettelæggelse og 
planlægning bl.a. i form af driftsmøder.

I den administrative rottebekæmpelse vil Herlev Kommune have fokus på, at:
 Myndighedspersonen er velkvalificeret, opdateret og bekendt med 

rottebekæmpelsens mange aspekter.
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 Myndighedspersonen sikrer, at der bliver indført god bekæmpelses- og 
administrationspraksis i den kommunale rottebekæmpelse.

 Myndighedspersonen samarbejder på tværs af den kommunale 
forvaltning med henblik på, at drøfte og løse eventuelle problemer 
vedrørende rotter overalt i kommunen.

 Myndighedspersonen bliver involveret i de beslutningsprocesser 
vedrørende diverse regulativer og i sektor-, plan- og 
designplanlægningen, som kan påvirke forekomsten af rotter i 
kommunen.

 Myndighedspersonen kvalitetssikrer bekæmpelsen i henhold til 
kommunens procedurebeskrivelse for rotteområdet.

 Borgere og virksomheder ved telefonisk kontakt med Herlev Kommune 
vedrørende rotter, bliver mødt af en kvalificeret medarbejder, der kan 
bistå med hjælp og vejledning vedrørende anmeldelse, spørgsmål om 
forebyggelse, igangværende håndhævelsessager m.m.

Herlev Kommune vil derudover afholde temadage og opfølgningskurser, som 
skal sikre, at rottebekæmperne og myndighedspersonen er fuldt opdaterede 
på lovgivningen, nye metoder til bekæmpelse og den gode dialog.

Succeskriterier for indsats 1:
 At der afholdes minimum en årlig temadag for myndighedspersonen 

og bekæmperne.
 At der afholdes møde minimum en gang om måneden, hvor 

myndighedspersonen og bekæmperne mødes for, at diskutere aktuelle 
sager og problematikker.

Indsats 2: Ingen privat rottebekæmpelse med gift i Herlev Kommune
Bekæmpelse med gift er den hyppigst brugte bekæmpelsesmetode til 
udendørs bekæmpelse af rotter. Rotter kan dog være medfødt resistente 
overfor giften, altså at rotterne er ”immune” overfor giften, hvilket betyder, 
at den specifikke rotte ikke kan bekæmpes med det bekæmpelsesmiddel 
rotten er resistent overfor. En rotte kan også opbygge en naturlig tolerance, 
som kan fremprovokeres med forkert udlægning af gift.

Miljøstyrelsen har vedtaget en resistensstrategi for Danmark, som favner både 
medfødt resistens og opbygget tolerance. Resistensstrategien tager sit 
udgangspunkt i, at en ensartet bekæmpelse med gift er vigtig for at sikre en 
effektiv rottebekæmpelse. 

I Danmark er de antikoagulerende gifte på nuværende tidspunkt, de eneste 
godkendte kemiske rottebekæmpelsesmidler. Antikoagulerende gift virker 
kort fortalt ved at være blodfortyndende, så rotten dør af indre blødninger. 
Dette tager 4-6 dage med de gifte, vi har til rådighed på markedet nu. De 
antikoagulerende gifte inddeles efter deres aktivstoffer i to kategorier, første- 
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og andengenerationsantikoagulanter, hvor de er listet, så de gradvis bliver 
stærkere. Ifølge resistensstrategien skal al bekæmpelse med antikoagulerende 
gift indledes med benyttelse af førstegenerationsantikoagulanterne. I særlige 
tilfælde kan dog startes med den mildeste andengenerationsantikoagulant. I 
ganske få tilfælde, typisk når der er konstateret resistens, skal de stærkeste 
andengenerationsantikoagulanter bruges. Herefter omtales antikoagulerende 
gift kun som gift.

Dertil kommer, at når en rotte spiser lidt af flere forskellige typer gift, kan den 
komme til at spise sig mæt, uden at få en dødelig dosis. Det skyldes, at de 
primært brugte gifte har en akkumulativ effekt, men ikke de samme 
virkemidler. På den måde får man ikke bekæmpet rotterne, men snarere 
fodret dem.

For at sikre, at al bekæmpelse med gift i Herlev Kommune lever op til 
resistensstrategien, vil det ikke længere være tilladt at udføre privat 
rottebekæmpelse med brug af gift i Herlev Kommune. Det er således kun 
tilladt at udføre privat rottebekæmpelse i Herlev Kommune med andre lovlige 
midler og metoder end gift, jf. rottebekendtgørelsens § 6 stk. 4.

Det betyder, at fra den 15. april 2021 må ingen private R1- eller R2-
autoriserede rottebekæmpere længere benytte gift til bekæmpelse af rotter i 
Herlev Kommune. Såfremt der indenfor handlingsplansperioden kommer 
andre end antikoagulerende gifte på markedet i Danmark, vil disse også være 
omfattet af forbuddet.

For nye sikringsordninger og enkeltstående aftaler om privat bekæmpelse 
træder kravet om ”ingen privat rottebekæmpelse med brug af gift” i kraft ved 
offentliggørelsen af denne handlingsplan. For R2-autoriserede træder kravet 
om ”ingen privat rottebekæmpelse med brug af gift” ligeledes i kraft ved 
offentliggørelsen af denne handlingsplan, da der her ikke benyttes 
kontraktlige sikringsordninger.

Der kan ikke foretages privat bekæmpelse af rotter med brug af gift af R1-
autoriserede rottebekæmpere hos den enkelte borger eller virksomhed i 
Herlev Kommune.

Der kan heller ikke foretages rottebekæmpelse med brug af gift af R2-
autoriserede rottebekæmpere på egen grund eller ejendom i Herlev 
Kommune.

Forbuddet vedrører ikke bekæmpelse af mus.
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Følgende skal overholdes i forbindelse med en privat sikringsordning, 
enkeltstående privat bekæmpelse med R1-autorisation og ejendomme 
omfattet af R2-autorisation:

 Alle eksisterende, nye, ændrede eller opsagte sikringsordninger mod 
rotter, skal indberettes til kommunen. Registrering af dette i den 
offentlige rottedatabase på miljøportalen accepteres som en 
indberetning til kommunen. Hvis en sikringsordning kun omhandler 
monitorering eller bekæmpelse af mus, skal dette indberettes til 
kommunen med e-mail, ikke i den offentlige rottedatabase.

 Konstateres der forekomst af rotter via sikringsordninger, eller på 
ejendomme omfattet af R2-autorisation, skal dette straks anmeldes til 
den kommunale rottebekæmpelse. Dette gælder rotter inden-, såvel 
som udenfor bygninger. Forekomst af mus skal ikke meldes til 
kommunen.

 Ved anmeldelse om rotteforekomst vil Herlev Kommune komme på 
tilsyn, senest den førstkommende hverdag, for at bese de 
omkringliggende grunde for tegn på rotteforekomst, så der kan blive 
igangsat en helhedsbekæmpelse, hvor dette skønnes nødvendigt.

 Hvor den R1- eller R2-autoriserede rottebekæmper vurderer, at 
bekæmpelse med gift er mest effektivt, skal sagen overdrages til Herlev 
Kommunes rottebekæmpere.

 I forbindelse med bekæmpelse af rotter på en ejendom omfattet af en 
sikringsordning skal virksomheden og/eller bekæmpelsesfirmaet sende 
en kopi af rapporten til Herlev Kommune senest 30 dage efter 
udarbejdelse af rapporten, jf. § 23, stk. 3 i rottebekendtgørelsen.

 Ved monitorering af rotteforekomst må der ikke anvendes gift. Alle 
lovlige former for giftfrie moniteringsformer, herunder dræbende 
fælder, er tilladt. 

 Alle aktive sikringsordninger og enkeltstående private bekæmpelser 
udført af R1- eller R2-autoriserede rottebekæmpere skal følge de til 
enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, herunder bl.a. 
”Vejledning: Rotter, mus og fødevarevirksomheder” og ”Vejledning om 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

De steder, der indgås aftale om sikringsordning kun omfattende mus, gør 
Herlev Kommune opmærksom på, at monitorering og bekæmpelse af mus 
med gift skal ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har 
adgang, jf. § 2, stk. 4 i rottebekendtgørelsen. Dette gælder også de gifte, der 
kun er godkendt til musebekæmpelse, da dette sidestilles med at udlægge 
foder til rotter, jf. § 14 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen3.

Succeskriterie for indsats 2:
 At der ved tilsyn m.v. ikke konstateres, at der udføres privat 

rottebekæmpelse med brug af gift, senest et år efter handlingsplanens 
vedtagelse.

3 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.
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Indsats 3: Tværfagligt samarbejde i den kommunale forvaltning
I Herlev Kommune vil der være fokus på et tværfagligt samarbejde på tværs af 
den kommunale forvaltning. Formålet med et tværfagligt samarbejde er at 
kunne udnytte anden faglig ekspertise og kapacitet i forebyggelsen af rotter, 
som f.eks. ved:

 Vegetationsbeskæring.
 Affaldshåndtering.
 Social indsats i forhold til kommunens svage borgere.

Steder der ofte kan blive behov for en fælles indsats, både med hensyn til 
bekæmpelse og forebyggelse, kan f.eks. være: 

 Offentlige parker.
 Idrætspladser.
 Baneskråninger.
 Byggeprojekter.

De mest relevante tiltag vil være rettet mod åbenlyse forhold, som kan være 
medvirkende til at skabe grobund for et rottetilhold. Nogle af disse tiltag kan 
f.eks. være:

 Sikring af tilstrækkelig og rottesikker affaldskapacitet.
 Opsætning af informationstavler med opfordring til adfærd, som ikke 

tiltrækker rotter (f.eks. at spiseligt affald aldrig bør efterlades).
 At der tænkes i ikke at skabe for mange skjul til rotter f.eks. gennem 

en mere målrettet vegetationspleje med det formål at reducere 
rotternes oplagte skjulesteder.

Herlev Kommune vil have fokus på, at:
 Sikre en målrettet information og videndeling med en række 

fagområder i den kommunale forvaltning med henblik på at styrke 
indsatsen overfor rotter.

 Myndighedspersonen i samarbejde med den praktiske bekæmpelse 
identificerer, hvor og hvilke samarbejdsbehov der er nødvendige.

 Myndighedspersonen igangsætter et samarbejde med relevante 
faggrupper f.eks. byggesag eller trafik.

Succeskriterie for indsats 3:
 At der er lavet videndeling internt i Center for Teknik og Miljø, så alle 

andre faggrupper i centeret er bekendt med problematikkerne 
omkring rotter for hvert deres område.

Indsats 4: Tilsyn med bekæmpelsen
Det er kommunens ansvar at føre tilsyn med, at rottebekæmpelsen i 
kommunen, herunder også den private bekæmpelse, bliver udført indenfor de 
rammer der er sat af lovgivningen, resistensstrategien og handlingsplanen. 
Hvis Herlev Kommune bliver bekendt med overtrædelser af handlingsplanen, 
gældende lovgivning etc. vil Herlev Kommune kunne skride til handling som 
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f.eks. udstedelse af påbud, indgivelse af politianmeldelse og ved gentagende 
eller grove forsømmelser indgive klage til Miljøstyrelsen og/eller 
Kemikalieinspektionen.

Tilsynet med den private bekæmpelse
 Herlev Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på 

virksomheder eller ejendomme, som er omfattet af privat 
sikringsordning og/eller R2-autorisation med henblik på at sikre, at 
ovenstående overholdes.

 Herlev Kommune vil i samarbejde med det enkelte private 
bekæmperfirma, tilse den enkelte giftfrie bekæmpelse.

Herlev Kommune ønsker også et højt niveau indenfor egne rækker. Derfor vil 
Herlev Kommune udføre egenkontrol med kommunens bekæmpelse. I de 
tilfælde Herlev Kommune ikke lever op til reglerne, kan Miljøstyrelsen 
meddele kommunen påbud eller indgive en politianmeldelse. Ligeledes har 
Miljøstyrelsen mulighed for at inddrage den enkelte medarbejders 
autorisation til rottebekæmpelse.

Egenkontrol med den kommunale bekæmpelse
 Myndighedspersonen vil løbende tjekke indberetningerne i 

kommunens IT-løsning.
 Myndighedspersonen vil jævnligt køre med den enkelte 

rottebekæmper på dagens tilsyn.
 Myndighedspersonen vil foretage stikprøvekontrol med kommunens 

aktive sager.

Tilsynet med visse ejendomme i landzonen
Rottebekendtgørelsens § 8 beskriver de årlige kommunale tilsyn med visse 
erhvervsejendomme, herunder rideskoler. Tilsynets formål er at forebygge 
rotteforekomst på ejendommene. Kommunen kan vælge at udvide listen, hvis 
den skønner, at det vil have en forebyggende effekt, at udføre årlige tilsyn på 
andre ejendomme, end dem der er omfattet af bekendtgørelsen. Herlev 
Kommune ønsker et bedre overblik med rotteforekomsten i Herlev samt en 
hurtig reaktion, når der konstateres rotter og vil derfor gennemføre et årligt 
forebyggende tilsyn på ejendomme med dyrehold i landzone, hvor Herlev 
Kommune vurderer, at det kan have en væsentlig forebyggende effekt. Herlev 
Kommune vil årligt udarbejde en liste med de ejendomme, der skal have tilsyn 
i tilsynsperioden (1. oktober – 28. februar) det givne år.

Succeskriterie for indsats 4:
 At der minimum en gang årligt udføres stikprøvekontrol med, at den 

private bekæmpelse i Herlev Kommune, lever op til bekendtgørelsen 
og kommunens handlingsplan.

 At myndighedspersonen minimum fire gange årligt afholder møder 
med ledelsen omkring egen bekæmpelse og fremdrift.
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Fokusområde 2: Dialog og oplysning som et forebyggende element 
Den gode informative dialog med kommunens borgere og virksomheder er 
vigtig. Derfor er dialog og oplysning om rotter et fokusområde i den 
kommunale rottebekæmpelse. Kommunens borgere og virksomheder skal 
være aktive medspillere i kommunens forebyggende indsats over for rotterne, 
da en fælles indsats vil være mest effektivt til nedbringelse af 
rotteforekomsten i Herlev Kommune.
Derfor arbejder Herlev med kommunikation og information på to fronter:
Indsats 5: Dialog og vejledning i forbindelse med rotteanmeldelser
Indsats 6: Målrettet dialog og vejledning

Indsats 5: Dialog og vejledning i forbindelse med rotteanmeldelser
De borgere og virksomheder, som den kommunale rottebekæmpelse typisk 
har kontakt med, er dem, som oplever en eller flere rotter på egen matrikel 
(eller i nærområdet). Derfor vil Herlev Kommune have fokus på, at 
borgeren/virksomheden blive mødt af kommunens rottebekæmpere i en 
positiv dialog med det formål at fremme den effektive bekæmpelse, og med 
råd og vejledning få inddraget borgeren/virksomheden i den fremadrettede 
forebyggelse.

Borgere og virksomheder, som anmelder rotter, vil foruden gode råd og 
vejledning fra rottebekæmperen også få udleveret en besøgsseddel samt gode 
illustrative pjecer, som beskriver, hvad der kan/skal gøres og vejledninger til 
hvordan.

Erfaringer fra området viser, at der løbende er behov for at informere 
borgerne og virksomhederne om rotter, for netop at:

 Øge succesen for rottebekæmpelse på den enkelte ejendom. 
 Forebygge mod rotteforekomster fremadrettet.

Informationen skal være rettet mod at opnå en øget viden og opmærksomhed 
hos den enkelte borger/virksomhed om forebyggelse af rotter, som f.eks. med 
pjecer om:

 Dyre- og hønsehold uden rotter.
 Fuglefodring uden rotter.
 Hvordan man rottesikrer sin bolig.
 Vinterklargøring af nytte- og havehuset.
 Vedligeholdelse af egne kloakker.
 Hjælp vi har fået rotter – hvordan beskytter vi os bedst imod smitte?
 Min nabo har rotter, hvad skal/kan jeg gøre?
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Herlev Kommune vil have fokus på, at borgeren/virksomheden:
 Bliver mødt af den kommunale rottebekæmpelse i positiv dialog 

omkring forebyggende og nødvendige tiltag for at minimere risikoen 
for rottetilhold på ejendommen.

 Foruden den mundtlige vejledning og information, får udleveret 
supplerende information i form af letforståelige pjecer.

Succeskriterie for indsats 5:
 At der udarbejdes letforståelige pjecer.
 At der minimum en gang i kvartaler sikres, at informationen på 

hjemmesiden er opdateret.

Indsats 6: Målrettet dialog og vejledning
Herlev Kommune vil i dialog med kommunens borgere, foreninger og 
virksomheder om den nødvendige forebyggelse af rotter for at give en 
generel indsigt i:

 Hvad tiltrækker rotter?
 Hvad kan man selv gøre for at undgå rotter?
 Hvad er kommunal rottebekæmpelse?

Herlev Kommune vil have fokus på f.eks.:
 Grundejer- og boligforeninger.
 Haveforeninger.
 Fødevarevirksomheder.

Herlev Kommune vil som minimum arbejde med følgende 
kommunikationsmidler:

 Udlevering af skriftligt informationsmateriale.
 Informations- og dialogmøder tilpasset de forskellige målgrupper.
 Kommunens hjemmeside og sociale medier.
 Herlev Bladet.
 Erfa-grupper f.eks. for virksomheder i kommunen.

Succeskriterie for indsats 6:
 At minimum en af de to årlige kampagner på rotteområdet udarbejdes 

i samarbejde med den tværkommunale kommunikationsgruppe.
 At der etableres en erfa-gruppe for virksomheder i kommunen og at 

der afholdes minimum et møde i dette regi.

Fokusområde 3: Forebyggende samarbejde i forbindelse med større 
bygge- og anlægsprojekter 
I forbindelse med opgravninger, renovering af kloakker etc. kan de 
nærliggende områder opleve et øget problem med rotter. 
Når man anlægger nye eller ombygger byområder, er det vigtigt, at få tænkt 
rotterne med ind i hele forløbet, lige fra anlæg af byggeplads til hvordan 
området fremover skal benyttes af borgerne.
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Indsats 7: Fokus på større bygge- og anlægsprojekter
Gennem specifikke tiltag og initiativer vil Herlev Kommune arbejde for, at 
minimere de mulige afledte rottemæssige gener nær større bygge- og 
anlægsprojekter.

Herlev Kommune vil ved bygge- og anlægsprojekter have fokus på initiativer 
som:

 At sikre korrekt nedlæggelse/afpropning af ubrugte kloakledninger.
 At vurdere behov for koordineret kloakrottebekæmpelse forud for 

f.eks. opgravninger.
 At få input i projekteringsfase med det formål, i højere grad, at sikre 

brug af rottesikre bygningsmaterialer etc.
 At sikre den nødvendige og relevante information og vejledning 

kommer til de rette målgrupper 
 At sikre afholdelse af informationsmøder med entreprenører etc.
 At foretage anmeldte og uanmeldte tilsyn med byggepladser for at 

tilse, at der bliver fulgt op på de aftalte forebyggende tiltag.
 At komme med input til indretning af det færdige område for at 

minimere levemulighederne for rotterne.

Herlev Kommune vil have særligt fokus på de større aktiviteter, f.eks.:
 Anlægning af letbanen.
 Den kommende byomdannelse af Industrikvarter Syd.
 Den igangværende renovering/modernisering af Herlev Hospital.
 Rørlægning af Kagsåen.
 Kloakering af kolonihaveområder.
 Omdannelsen af Herlev Bymidte.
 Anlæg af ny genbrugsplads.

Succeskriterie for indsats 7:
 At der afholdes minimum et møde med projektledelsen / styregruppen 

om forebyggelse af rotter, i forbindelse med hvert af de større 
byggeprojekter.

Fokusområde 4: Sikring og forebyggelse imod rotter
Som udgangspunkt udgør rotterne ikke noget problem, så længe de bliver i 
kloakkerne. 

Defekte kloakker og afløbsinstallationer kan medføre, at rotterne får adgang 
til overfladen og i værste fald til boliger. Hvis alle kloakker var tætte, og alle 
sikrede deres egne afløbsinstallationer, ville vi have et effektivt system, der 
kunne holde rotterne nede i kloakkerne. 

På samme vis er et godt vedligehold af bygninger den mest effektive form for 
forebyggelse mod rotter indendørs.
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Derfor har Herlev Kommune fokus på følgende områder:
Indsats 8: Hurtig og kompetent fejlfinding og udbedring af kloakdefekter
Indsats 9: Fagligt samarbejde med HOFOR
Indsats 10: Opsætning af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem
Indsats 11: Sikring af børneinstitutioner

Indsats 8: Hurtig og kompetent fejlfinding og udbedring af kloakdefekter
Hurtig udbedring af defekter på kloak- og afløbsinstallationer er en 
forudsætning for at minimere de gener, som kloakrotter kan forårsage. Derfor 
er det vigtigt med en hurtig, god og effektiv årsagsafsøgning, bekæmpelses- 
og sagsbehandlingspraksis i forbindelse med anmeldelser forårsaget af 
kloakrotter. 

Derfor vil Herlev Kommune have fokus på:
 At rottebekæmperen med en røgprøve eller vejledende tv-inspektion 

hurtigt får påvist eventuelle kloakdefekter.
 At Herlev Kommune meddeler en rimelig tidsfrist for, hvornår 

grundejeren skal have udbedret sin kloak og/eller afløbsinstallation.
 At Herlev Kommune, i det omfang det skulle være nødvendigt, følger 

op med håndhævelse overfor grundejeren. 
 At rottebekæmperen vil følge op med en ny røgprøve eller tv-

inspektion efter udbedring.

Succeskriterie for indsats 8:
 At der er udført røgprøve eller tv-inspektion i alle sager, hvor der er 

mistanke om kloakdefekt, og hvor det er teknisk muligt at udføre en 
røgprøve eller tv-inspektion.

Indsats 9: Fagligt samarbejde med HOFOR
Kloakledningerne i Herlev Kommune vedligeholdes og drives af 
forsyningsselskabet HOFOR.

Kloakrotter

 Så længe rotter bliver nede i kloakken, er de ikke et problem. 
 I kloakerede områder er en stor del af rotteanmeldelser forårsaget af rotter fra 

kloakken.
 Rotterne lever fortrinsvist inde på borgerens del af kloakken, da rørene her er 

mindre og dermed bedre for dem at opholde sig i.
 Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have intakte 

ledninger og afløbsinstallationer samt velholdte bygninger.
 Intakte ledninger kan understøttes af en rottespærre placeret i grundejers skelbrønd.
 Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning.
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Et samarbejde med HOFOR, med henblik på en hurtig gensidig underretning 
om konstaterede problemer forvoldt af kloakrotter, kan derfor være 
medvirkende til hurtig indgriben fra både kommunen og forsyningen, og kan 
dermed få en positiv indflydelse for noget af den rotteforekomst i Herlev, der 
forårsages af kloakrotter. 

Herlev Kommune vil have fokus på:
 At den kommunale rottebekæmpelse etablerer et godt samarbejde 

med HOFOR.
 At undersøge muligheden for, med fælles indsats, at identificere f.eks. 

områder, hvor kloakken vurderes at give grundlag for øget 
rotteforekomst ved bl.a. at udnytte de digitale informationer 
vedrørende rotteanmeldelser og forsyningens viden om ledningsnettets 
kvalitet.

Succeskriterie for indsats 9:
 At der er etableret et formelt samarbejde med HOFOR og afholdt 

minimum et møde i dette regi.

Indsats 10: Opsætning af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem
Siden 2012 har kommunerne skulle opsætte rottespærrer på de enkelte 
kommunalt ejede institutioner, skoler og plejehjem. Med 
rottebekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2018, er der sket en 
udvidelse af denne opgave, så den nu også omfatter opsætning ved alle 
private, statslige og regionale institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler, i 
det omfang de måtte ønske det, og det er teknisk muligt. Opsætning af 
rottespærrer skal være udført inden den 1. januar 2021 jf. 
rottebekendtgørelsen.

Det er frivilligt, om man ønsker opsætning af rottespærrer på privatejede 
institutioner, skoler og plejehjem, men rottespærrer vil kun blive sat op i de 
tilfælde, det vurderes forsvarligt og teknisk muligt at opsætte rottespærren. 
I forbindelse med en eventuel opsætning vil de eksisterende stikledninger ind 
til institutionen, skolen etc. blive undersøgt med hensyn til fejl og defekter. 

Undersøgelsen vil kunne ske på følgende måde;
 Ved røgprøver.
 Ved vejledende tv-inspektion.
 Ved visuel inspektion af samtlige brønde.

Ved fundne fejl og/eller defekter vil den pågældende institution, skole etc. 
blive oplyst om, at disse skal udbedres, inden en rottespærre kan sættes op. 
Dette vil på de privatejede institutioner, skoler og plejehjem, ske for 
institutionens, skolens etc. egen regning. På de offentligt ejede institutioner, 
skoler og plejehjem, vil udgiften blive afholdt af kommunen.
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Ved opsættelsen vil der ligeledes blive igangsat bekæmpelse af rotter, hvis der 
konstateres, at de lever/bor inde bagved den opsatte rottespærre, dvs. mellem 
kloakbrønden og bygningen.

Når bekæmpelsen er afsluttet, vil Herlev Kommune efterse de opsatte 
rottespærrer minimum en gang årligt.

Opsætning af rottespærrer, undersøgelser for defekter, bekæmpelse samt 
efterfølgende eftersyn og reparation af rottespærrerne, vil blive betalt af 
Herlev Kommune via det opkrævede rottegebyr.

Opsætningen af rottespærrer fratager ikke grundejer for forpligtelsen med at 
vedligeholde og reparere egen kloak.

Succeskriterie for indsats 10:
 At projektet med opsætning af rottespærrer er afsluttet inden 1. januar 

2021.

Indsats 11: Sikring af børneinstitutioner
Da nogle af vores borgere er mere sårbare end andre, vil Herlev Kommune 
som et forsøg udføre årlige bygningsgennemgange af kommunens 
børneinstitutioner. 

Eventuelle fejl og defekter der findes ved en sådan bygningsgennemgang, vil 
blive udbedret hurtigst muligt herefter. Arbejdet med dette og udgiften hertil 
afholdes af kommunen.

Succeskriterie for indsats 11:
 At der er udført en bygningsgennemgangsrapport til intern brug, for 

alle kommunens egne børneinstitutioner inden handlingsplanens 
udløb.


