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Kommunalbestyrelsen har den 30.10. 2018 vedtaget Tårnby Kommunes handlingsplan for forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter 2018-2021.  
 

Forord og baggrund 
Rottehandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter (rottebekendtgørelsen). Med rottebekendtgørelsen er 
der indført en række bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.  
Et vigtigt element i bekendtgørelsen er en øget indsats til forebyggelse af rotter, herunder at Kommunen er 
forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved offentlige bygninger, såsom skoler, institutioner og 
plejehjem, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. 
 
I henhold til rottebekendtgørelsens § 5 skal Kommunen udarbejde en rottehandlingsplan til forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside og skal revideres 
hvert 3. år.  
 
Denne handlingsplan afløser Kommunens nuværende rottehandlingsplan 2013-2015 og indeholder i 
overensstemmelse med bekendtgørelsen en status for Kommunens rottebekæmpelse, de overordnede mål 
for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Kommunens succeskriterier for rottebekæmpelsen, en egentlig 
handlingsplan for opfyldelse af målene samt oplysninger om områdets ressourcer. 
 

Status for rottebekæmpelsen i Tårnby Kommune  
Tårnby Kommune har pr. 1. januar 2018 43.053 indbyggere. Kommunen omfatter områder udlagt 
som byzone eller landzone. I byzone foretages kommunal rottebekæmpelse kun efter anmeldelse fra 
borgerne, mens der i landzone sker et opsøgende, kommunalt rottetilsyn. 
 
Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune om rottebekæmpelse, og Tårnby 
Kommune varetager driftsopgaven for begge Kommuner.   
 
Et af kravene i den nye bekendtgørelse er, at der skal installeres rottespærre på alle offentlige ejendomme. 
Tårnby Kommune har gennemført installering på alle eksisterende offentlige ejendomme.  
 

Organisering og tildelte ressourcer 
Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave og er finansieret via kommunernes skatteindtægter.  
 
De afsatte midler dækker primært den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen, som i Tårnby Kommune er 
udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Bekæmpelsesfirmaet udfører den praktiske rottebekæmpelse med 
autoriserede medarbejdere, som besidder den fornødne viden og ekspertise. Rottebekæmpelse omfatter 
udkald til borgere og lovpligtige tilsyn på ejendomme i landzone. Tilsyn omfatter bekæmpelse af rotter, 
vejledning af grundejere og kloakentreprenører. Desuden udfører leverandøren undersøgelse af rotteskader 
ved f.eks. at foretage røgprøver ved mistanke om kloakbrud. 
 
Den daglige administration, kontrol og håndhævelse inden for området varetages af Kommunens eget 
administrative personale. Tårnby Kommune har afsat et halvt internt årsværk til myndighedsbehandling og 
administrative opgaver. Opgaverne omfatter håndhævelse i sager, hvor der er behov for indgriben samt 
sikring af, at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Miljø- og Fødevarestyrelsens 
retningslinjer og de kontraktmæssige krav, der er fastsat i gældende bekæmpelsesaftale.  
 
Tårnby Kommune registrerer alle anmeldelser elektronisk, som indgives via Kommunens hjemmeside. 
Anmeldelserne går direkte til rottebekæmperen og Kommunens sagsbehandler. Når en sag er afsluttet, 
registreres den af Naturstyrelsen. Desuden indgives årligt en samlet afrapportering til Naturstyrelsen.  
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Rottebekæmpelsen i Tårnby Kommune er finansieret af skatteindtægter og dækker udgifter til det private 
bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver.  
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. 
 

 
Rottebekæmpelsen foregår i samarbejde med Tårnby Forsyning A/S, og generelt varetages rotter på terræn, 
”overfladerotter”, af Kommunen, mens rotter i de offentlige spildevandsledninger er Tårnby Forsyning A/S’ 
ansvar. 
 
 

Overordnede mål for rottebekæmpelse 
Rotter er skadedyr, som både kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker og ødelægge 
samfundsskabte værdier. Tårnby Kommunes mål for rottebekæmpelsen er derfor at begrænse rottegener 
mest muligt ved at yde en hurtig og effektiv indsats ved rotteforekomst, samt at vejlede om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter til borgere og virksomheder. 
 
Borgere og virksomheder har adgang til at anmelde rotteforekomster elektronisk via Kommunes hjemmeside 
www.taarnby.dk. 
 
Der er den 1. maj 2018 indgået kontrakt med et privat rottebekæmpelsesfirma.  
Borgere i Tårnby Kommune, der har konstateret rotter, kan forvente, at; 

• der senest 4 dage efter en anmeldelse af forekomst af rotter foretages tilsynsbesøg af en 
rottebekæmper 

• fra 2019 skal der ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på institutioner og på 
fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af en bekæmper samme dag, det gælder også 
weekender og helligdage  

• rottebekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og kan dermed rådgive borgeren om 
fremtidige forebyggende tiltag 

• den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet – da dette erfaringsmæssigt er 
med til at give tryghed 

• den enkelte borger føler sig godt informeret om egne muligheder for at forebygge mod rotter 
• al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagen til miljøet og lovgivningen.  

 
Rottebekæmpelse på landbrugsejendomme foretages fra den 1. oktober hvert efterår.  
Tårnby Kommune gennemfører en gang årligt rottekampagner med information og besøg af rottebekæmper 
hos alle landejendomme i land- og byzone. Desuden oplyses om, at rottebekæmpelse i øvrig byzone kun 
sker, hvis borgerne anmelder rotteforekomst. 
 

FAKTABOKS 
 
Bevilling til rottebekæmpelse: 

• Bevillingen dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse 
• Konstaterer man rotter, og derfor har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, så har man 

allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere 
• Bevillingen dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader 

forårsaget af rotter og diverse rottesikring 
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Som led i at yde en hurtig og effektiv rottebekæmpelse vil særligt følsomme steder, så som kommunale 
institutioner, fødevarevirksomheder samt rotteforekomst indendørs i private boliger blive kontaktet af 
rottebekæmperen samme dag.   
 
Ved øvrige rotteforekomster foretages besøg senest 4 arbejdsdage efter modtagelse af borgerens 
anmeldelse. 
 
Kommunen bestræber sig på, at der kun anvendes bekæmpelsesmidler (gift) med det svagest muligt aktive 
stof for at undgå risiko for resistent og sikre, at rottebekæmpelsen udføres fagmæssigt korrekt i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav.  
 
 

Målelige succeskriterier og konkrete tiltag for rottebekæmpelsen: 
Handlingsplanen skal ses som et supplement til den kommunale rottebekæmpelse, som Tårnby 
Kommune vil sikre lever op til lovgivningens krav. Samtidig fokuseres på at yde Kommunens borgere god og 
effektiv service. 
 
Tårnby Kommune har, for at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter, udpeget følgende  
målsætninger: 
 

Målsætning Succeskriterier 
 
 

Handlingsplan Tidsplan 

Rådgivning og 
information til  
borgere og 
virksomheder om 
forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter 

En ændret adfærd hos borgerne 
vil bidrage til forebyggelse af 
rottegener 
 

Information på 
Kommunernes 
hjemmesider, som et 
forebyggende element i 
den kommunale 
rottebekæmpelse 

Løbende 

Forebyggelse af rotter 
på Kommunens 
arealer 

Minimering af rotteforekomster 
ved at beskære og renholde 
Kommunens arealer og derved 
minimere brugen af gift 

Busketter, buskadser, 
anden beplantning 
skæres ned, hvis der er 
tegn på rottetilhold 

Løbende 

Hurtig påbegyndelse 
af rottebekæmpelse 

Minimering af rotteforekomster 
ved hurtig rottebekæmpelse 

Fastsættelse af et 
serviceniveau i kontrakt 
med rottebekæmper, 
som er skærpet i 
forhold til lovgivningen 

Løbende 

 
 
 
 
 
 
 
 
Målsætning - Rådgivning og information til borgere og virksomheder om forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter 
Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter. I mange tilfælde kan den enkelte borger gøre meget for at 
undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrækker rotter, og hvad der kan gøres for at undgå 
dem. 



5 
 

 
Kommunens borgere vil derfor, når de står i den uheldige situation ”at have fået rotter”, blive mødt med råd 
og vejledning af Kommunens bekæmpelsesfirma om forebyggelse af rotter. 
Erfaringsmæssigt er årsager til rotteforekomster relateret til noget, man som borger relativt nemt kan gøre 
noget ved. F.eks. adfærd i forbindelse med hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller 
hensætning af spiseligt affald, samt sikring af bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller 
andet. 
 
Derfor vil Tårnby Kommune have særligt fokus på, at Kommunens borgere får råd og vejledning om; 

• Dyre- og hønsehold uden rotter 
• Fuglefodring uden rotter 
• Hvordan man rottesikrer sin bolig 
• Generel renholdelse 
• Vedligeholdelse af egne kloakker 

 
Når kommunen informerer og vejleder borgerne om rotter, så sker det typisk ved den direkte kontakt mellem 
bekæmperen og borgeren, men først når skaden er sket. 
Tårnby Kommune ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft 
den ubehagelige oplevelse ”at få rotter på ejendommen”. 
 
Formålet med information og vejledning skal være at: 

• skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forhold til rotter 
• gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige 

forebyggelse og dermed reducere antallet af rotteanmeldelser 
 

Tårnby Kommune ønsker i den kommende handlingsplanperiode at arbejde med at lave målrettet 
information og vejledning til kommunens borgere. 

 
Målsætning - Forebyggelse af rotter på kommunens arealer 
Tårnby Kommune er rig på grønne rekreative arealer og naturområder. Disse områder er også yndede og 
foretrukne levesteder for rotter, især når der forekommer en eller anden form for menneskelig aktivitet i 
nærområdet. Ofte ser vi ikke rotterne, da de kan udnytte den ofte tætte vegetation til at bevæge sig rundt i 
det skjulte. 

FAKTABOKS 
 
Gode råd til at undgå rotter hos private: 
 

• Efterlad ikke spiseligt affald frit tilgængeligt på jorden 
• Undgå rod på ejendommen – rod giver gode skjulesteder for rotterne 
• Undgå tæt vegetation, materialer etc. tæt op ad husmure og bygninger 
• Sikre hønsegårde, kaninbure mv. mod rotter – i højden og i dybden 
• Fuglefodring skal kun ske i begrænset omfang 
• Kom ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen 
• Sørg for at ydermure, sokler og tage er tætte og intakte – rotter kan komme ind ad 

åbninger/sprækker over 2 cm 
• Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur 
• Vinduer og døre skal slutte tæt 
• Undgå åbentstående kældervinduer eller sørg for at sikre vinduet med net (maskevidde >2 cm) 
• Kloakledninger skal være tætte 
• Tjek samlebrønde med jævne mellemrum – grus eller jord i bunden tyder på en defekt – og 

huller i jorden uden opgravet jord eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud 
• Affaldsriste skal være hele og skruet fast 
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Med den gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og nye retningslinjer fra 
Miljøstyrelsen om anvendelsen af gift til rottebekæmpelse, er der introduceret nogle tiltag med henblik på 
bl.a. at mindske risikoen for sekundærforgiftning af de rovfugle og rovpattedyr, som har rotter og mus på 
menuen. 
 
For eksempel må der i dag kun anvendes gift i og omkring bygninger. Dette begrænser effektiv bekæmpelse 
af den relativ hyppige forekomst af rotter omkring vores søer, vandløb, parker og andre rekreative arealer. 
Der er derfor behov for at finde egnede alternative bekæmpelsesløsninger og gerne kombineret med 
forebyggende elementer. 
 
Tårnby Kommune vil derfor bekæmpe og forebygge rotter ved at udføre vegetationspleje i områder med 
tilbagevendende forekomst af rotter for at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder. 
 
 

 
 
 
Målsætning – hurtig påbegyndelse af rottebekæmpelse 
Tårnby Kommune tilstræber en effektiv bekæmpelse af rotter. Jo hurtigere rottebekæmpelsen sættes i værk, 
jo mere effektiv vil rottebekæmpelsen være.  
 
Tårnby Kommune har derfor indført et skærpet serviceniveau for rottebekæmpelse, i forhold til de 
lovbestemte krav i rottebekendtgørelsen. 
 
For rotter konstateret udendørs på terræn har Tårnby Kommune vedtaget et serviceniveau på maksimalt 4 
hverdage fra det tidspunkt, hvor Tårnby Kommune modtager rotteanmeldelsen via den elektroniske 
selvbetjeningsløsning til det tidspunkt, hvor rottebekæmperen tager kontakt til borgeren og påbegynder 
rottebekæmpelsen. Lovkravet på dette område er fastsat i rottebekendtgørelsen til 8 dage. 
 
For rotter konstateret indendørs i beboelser, på institutioner og på fødevarevirksomheder foretages 
tilsynsbesøg af en bekæmper samme dag.  
 

FAKTABOKS 
 
Rotter: 
 

• Rotter er af natur jordlevende dyr og graver gerne gangsystemer med flere åbninger 
• Disse gangsystemer stikker sjældent dybere end 60 cm 
• Rotter foretrækker at bo tæt ved vand, f.eks. langs vandløb og søer 
• Rotter foretrækker at bo steder med meget lidt forstyrrelse 
• Rotter foretrækker at bo et sted, hvor der både er mad, skjulesteder og vand 
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FAKTABOKS 
 
Serviceniveau i Tårnby Kommune: 
Rottebekæmperen tager kontakt til borger senest 4 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse om 
rotter på terræn for at påbegynde undersøgelse og rottebekæmpelse. 
 
Fra 1. januar 2019 tager rottebekæmperen kontakt til borger samme dag, herunder i weekender og 
helligdage, efter modtagelsen af rotteanmeldelse i beboelse, kommunale institutioner samt 
fødevarevirksomheder. 
 
Lovkrav i Rottebekendtgørelsen (BEK nr. 1723 af 17/12/2017): 
§7 stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal senest otte dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst 
af rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler, hvis der er 
forekomst af rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte 
bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7. 
 
§7 stk. 2 Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i 
bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig 
risiko, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøge anmeldelsen og iværksætte 
bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat 
bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7. 
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