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KOMMUNENS HANDLINGSPLAN
Aarhus Kommune vil med denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter give
en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse. Handlingsplanen beskriver også,
hvilke fokusområder som har en øget bevågenhed. Handlingsplanen er et forpligtigende værktøj
for Aarhus Kommune, som arbejder for at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i
hele Aarhus Kommune.
For at understøtte handlingsplanen har Aarhus Kommune identificeret tre primære fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer.
De tre fokusområder er:
▪▪ mere effektiv rottebekæmpelse og bedre service
▪▪ forbedret kommunikation og information
▪▪ øget forebyggelse og øget brug af alternative bekæmpelsesmetoder.

Indenfor hvert af de ovenstående fokusområder vil der blive igangsat indsatser, som skal bidrage
til at løfte den kommunale rottebekæmpelse og fastholde den gode praksis i den udførende og
administrative udøvelse af kommunal rottebekæmpelse.
I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune som minimum revidere handlingsplanen
for den kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. I Aarhus Kommune foretages en årlig evaluering af de gennemførte og påtænkte initiativer med henblik på at styrke engagementet og sikre
implementering af planlagte initiativer og af ny lovgivning.
På baggrund heraf vil der blive udarbejdet et tillæg til handlingsplanen, som vil indeholde en
evaluering af de igangsatte og gennemførte initiativer for det forgangne år samt indeholde en
beskrivelse af initiativer og økonomi for det kommende år.

SAMARBEJDE EN VIGTIG FORUDSÆTNING FOR EN EFFEKTIV ROTTEBEKÆMPELSE
OG FOREBYGGELSE
Hvis man som borger er så uheldig at få rotter, vil Aarhus Kommune sikre hurtig og kvalificeret
hjælp til at få løst problemet. Den enkelte borger og grundejer kan imidlertid selv gøre en indsats med hensyn til forebyggelse af rotter. Ved at rottesikre sin bolig og ejendom og sørge for, at
spiseligt affald og anden føde ikke er tilgængeligt, kan rotter langt hen ad vejen undgås. Med udbredelse af information og større viden om rotter og hvordan de undgås, kan den enkelte borger
være med til at forhindre og reducere forekomsten af rotter på sin ejendom.

VI ER ALLE FORPLIGTIGET TIL AT ANMELDE ROTTER OG AT FOREBYGGE ROTTEFOREKOMST
Når det drejer sig om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, så har ikke kun kommunen men
også borgerne en række forpligtigelser, som er angivet i bekendtgørelsen om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter (nr. 1723 af 17/12/2017).
Vi er hver især forpligtiget til:
▪▪ at anmelde rotter til kommunen straks man konstaterer tilhold af rotter
▪▪ at renholde og rottesikre vores ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest
muligt
▪▪ at sikre at egne kloakledninger og kloakbrønde er intakte
▪▪ at efterkomme eventuelle krav fra Aarhus Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe
rotteproblemet.
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Aarhus Kommune er tilsvarende forpligtiget til:
▪▪ at sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt
▪▪ at bekæmpe rotter effektivt
▪▪ at finde årsagen til rotteforekomsten
▪▪ at foretage den fornødne rottebekæmpelse indtil problemet er løst
▪▪ at vejlede om forebyggelse
▪▪ at administrere lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE I AARHUS KOMMUNE
I Aarhus Kommune varetages den praktiske rottebekæmpelse af et bekæmpelsesfirma, mens de
administrative opgaver og fastsættelse af de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen varetages og udføres af Teknik og Miljø.
Den administrative varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse har bl.a. til formål at sikre:
▪▪ at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
▪▪ at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på egen ejendom
▪▪ at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer.
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Daglige og regelmæssige opgaver
Jævnlige opgaver

Administrative opgave

Den kommunale rottebekæmpelse

Nedenstående figur viser de arbejdsopgaver, som kommunens fagkyndige medarbejdere varetager i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse:

▪▪ Håndhævelse og besigtigelser
▪▪ Driftsmøder med bekæmpere
▪▪ Statusmøder med bekæmpelsesfirma mht. overholdelse af kontrakt
▪▪ Telefonisk support af borgerne i vanskelige sager
▪▪ Kontrol med bekæmpelsen
▪▪ Kontrol med privat bekæmpelse og sikringsordninger
▪▪ Indberetning af data til national database
▪▪ Borgertilfredshed

▪▪ Tværfagligt samarbejde i forvaltningen
▪▪ Samarbejde med Aarhus Vand vedrørende kloakrotter og kloakdefekter
▪▪ Rottesikring af skoler, institutioner etc.
▪▪ Kommunale handlingsplaner og fremdriftssikring
▪▪ Kommunikation og informationsprojekter
▪▪ Øvrige forebyggende initiativer
▪▪ Varetagelse af EU-udbud af den kommunale rottebekæmpelse

HVORNÅR BEKÆMPER AARHUS KOMMUNE ROTTER?
Efter hidtil gældende regler har den kommunale rottebekæmpelse skullet ske på hverdage. Med
den nye bekendtgørelse skal kommunen fra 1. januar 2019 bistå borgere og fødevarevirksomheder med rottebekæmpelse også i weekenden og på helligdage. Weekendbetjeningen omfatter
anmeldelser, hvor rotter forekommer i beboelsen, indendørs på fødevarevirksomheder (herunder
fx også restauranter og grillbarer) samt i bygninger på tilsynspligtige ejendomme1), hvor der er
særlig sundhedsmæssig risiko.

BRUG AF GIFT I ROTTEBEKÆMPELSEN
Aarhus Kommune vil øge sit fokus på en mere miljøbevidst rottebekæmpelse og anvendelse af
gift i både den kommunale og private rottebekæmpelse, da brug af rottegift kan udgøre dels en
risiko for miljøet og en lang række fugle og dyr, som vi ikke har til hensigt at bekæmpe, dels en
risiko for udvikling af resistens. En miljøbevidst bekæmpelse skal ikke nødvendigvis forstås som,
at der ikke vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen. Det betyder blot, at Aarhus Kommune i højere
grad vil bestræbe sig på kun at anvende gift, når det er den bedste løsning.
Når der anvendes gift, vil der vil være fokus på et målrettet giftbrug, hvor:
▪▪ det tilstræbes at minimere tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse
▪▪ der ikke anvendes mere end den mængde gift, der er nødvendig til den enkelte situation
▪▪ der foretages en risikovurdering med det formål at beskytte andre dyr mod forgiftning, herunder rovdyr og rovfugle der tager rotter
▪▪ der indsamles viden om resistens således at giftbekæmpelse kan tilpasses en sådan situation.

HVORDAN FINANSIERES KOMMUNAL ROTTEBEKÆMPELSE?
Grundejerne i Aarhus Kommune finansierer den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som bestemmes i forhold
til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.
Gebyret skal dække udgifter til:
▪▪ den praktiske bekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma
▪▪ de tilknyttede administrative opgaver
▪▪ gennemførelse af generelle forebyggende tiltag.

Den kommunale rottebekæmpelse skal økonomisk hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det efterfølgende år.
Man skal som borger eller virksomhed således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for
kommunens hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.
Dog skal grundejer dække eventuelle udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse forebyggende foranstaltninger på egen ejendom.

DEN PRIVATE ROTTEBEKÆMPELSE I AARHUS KOMMUNE
Aarhus Kommune er ifølge § 6, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1723 af 17/12/2017 forpligtiget til at
oplyse om privat rottebekæmpelse er tilladt i kommunen.

1. Tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer
til dyr eller opbevaring af planteprodukter til fødevareproduktion.

5

Rottehandlingsplan 2019

Privat rottebekæmpelse er tilladt i Aarhus Kommune. Retningslinjerne for privat rottebekæmpelse fremgår af bilag 1 til handlingsplanen.
Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af én af følgende autoriserede personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse:
▪▪ R1-autoriserede: Som har tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
▪▪ R2-autoriserede: Som har tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

MÅL OG AMBITIONER FOR BEKÆMPELSE OG FOREBYGGELSE AF ROTTER I
AARHUS KOMMUNE
Aarhus Kommune vil sikre en effektiv rottebekæmpelse i hele kommunen.
Målet er:
▪▪ at sikre en effektiv og faglig kompetent rottebekæmpelse
▪▪ at skabe større opmærksomhed om den fælles opgave det er at forebygge rotte- forekomst
▪▪ at borgere i Aarhus Kommune føler sig trygge og i ”gode hænder” som følge af mødet med
en kvalificeret rottebekæmpelse
▪▪ at yde en målrettet information og dialog med borgere og virksomheder for at sikre en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse
▪▪ at gennemføre en rottebekæmpelse som udviser ansvar for minimering af miljømæssige
uønskede effekter som følge af giftanvendelse.

SERVICEMÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSEN I AARHUS KOMMUNE
Med nedenstående servicemål vil Aarhus Kommune sikre borgerne en kompetent og effektiv
rottebekæmpelse.
Aarhus Kommune vil:
▪▪ reagere hurtigt på en anmeldelse om rotter
•• for anmeldelse af rotter indendørs i beboelser, institutioner og fødevarevirksomheder o.
lign. vil den kommunale rottebekæmpelse indledes samme dag eller senest næste dag
•• for øvrige anmeldelser af rotter tilstræbes den kommunale rottebekæmpelse at være indledt senest 2 dage efter anmeldelse2)
▪▪ lade rottebekæmpelsen udføre af faglige kompetente rottebekæmpere
▪▪ sikre at rottebekæmperen forsøger at finde årsagerne til rotteforekomsten
▪▪ sikre at den enkelte borger er velinformeret om bekæmpelsesforløbet – da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed
▪▪ sikre at borgeren bliver vejledt om fremtidige forebyggende tiltag
▪▪ sikre at der i hvert enkelt tilfælde overvejes alternative løsninger til en giftbekæmpelse
▪▪ sikre at der følges op på anmeldelsen med maksimum 7 dages mellemrum på den enkelte
bekæmpelse, indtil problemet er løst.

2. Ifølge gældende lov skal kommunen have iværksat bekæmpelse senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af
rotter.
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FOKUSOMRÅDER FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER
Nedenfor gives en kort beskrivelse af de tre fokusområder ”Mere effektiv rottebekæmpelse”,
”Forbedret kommunikation og information” samt ”Øget forebyggelse og øget brug af alternative
bekæmpelsesmetoder”, som Aarhus Kommune vurderer, har en central rolle for den fremadrettede indsats med sikring af en effektiv rottebekæmpelse. I det årlige tillæg til handlingsplanen
(aktivitetsplanen) vil fremgå en beskrivelse af planlagte initiativer, som skal understøtte de valgte
fokusområder og tilhørende indsatsområder.

FOKUSOMRÅDE 1: Mere effektiv rottebekæmpelse og bedre service
Indsatsområder

Formål med indsatsen

Den praktiske
rottebekæmpelse

Den kommunale administration
af rottebekæmpelsen

Den kommunale administration skal
sikre:
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▪▪ at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og
forebyggelse af rotter
▪▪ at kommunens borgere aktivt
deltager i forebyggelse på eget
areal
▪▪ at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer.

Opmærksomhedspunkter i den
kommunale rottebekæmpelse
▪▪ at myndigheden sikrer, at der bliver udført
god bekæmpelses- og administrationspraksis i den kommunale rottebekæmpelse
▪▪ at myndigheden samarbejder på tværs af
den kommunale forvaltning med henblik på
at drøfte og løse eventuelle problemer vedr.
rotter overalt i kommunen
▪▪ at myndigheden samarbejder med Aarhus
Vand med henblik på sikring af intakte kloakker og forebyggelse af potentielle rotteproblemer i forbindelse med defekte kloakledninger
▪▪ at myndigheden på kvalificeret vis kan bistå
bekæmpelsen og borgere med hjælp og vejledning i forhold til anmeldelse, spørgsmål
vedr. forebyggelse og igangværende håndhævelsessager etc.
▪▪ at myndigheden sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse (f.eks. fremsendelse af
påbud eller udførelse af selvhjælpshandlinger) og besigtigelser i samarbejde med den
kommunale rottebekæmpelse.

Kommunens bekæmpere skal til
enhver tid sikre, at borgerne:
▪▪ føler sig velinformeret om
bekæmpelsesforløbet og
oplever, at der tages hånd om
problemet på en kompetent og
effektiv måde
▪▪ får god hjælp til det videre forebyggende forløb.

▪▪ at den enkelte rottebekæmper, er velkvalificeret og opdateret på ny viden, bekæmpelse og
lovgivning
▪▪ at den daglige bekæmpelse af rotter sker ud
fra et miljøbevidst udgangspunkt.

FOKUSOMRÅDE 2: Forbedret kommunikation og information

Dialog med og vejledning af
kommunens borgere og virksomheder
vedr. rotter

Indsatsområder

Formål med indsatsen
Med kommunikation og information til kommunens borgere vil
Aarhus Kommune opnå:
▪▪ positiv dialog med borgerne
▪▪ at borgernes aktive deltagelse
er en del af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse
▪▪ øget succes med rottebekæmpelse på den enkelte ejendom.

Opmærksomhedspunkter i den
kommunale rottebekæmpelse
▪▪ at borgere og virksomheder bliver mødt
af den kommunale rottebekæmpelse i
positiv dialog omkring forebyggende og
nødvendige tiltag for at holde rotter fra
døren
▪▪ at den mundtlige vejledning følges op
med informative pjecer
▪▪ at kommunens borgere og virksomheder
kan finde den nødvendige information på
kommunens hjemmeside
▪▪ at gennemføre målrettede informative
tiltag i lokale medier.

FOKUSOMRÅDE 3: Øget forebyggelse og øget brug af alternative bekæmpelsesmetoder

Alternative bekæmpelsesmetoder

Særlige forebyggende
foranstaltninger

Indsatsområder
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Formål med indsatsen

Opmærksomhedspunkter i den
kommunale rottebekæmpelse

Et tværfagligt samarbejde i Teknik
og Miljø og med Aarhus Vand skal
være medvirkende til:
▪▪ forebyggelse af ekstraordinær
store rotteforekomster som
følge af f.eks. renovering eller
opgravning af gamle kloakker
▪▪ at den kommunale rottebekæmpelse bliver mere synlig blandt
borgere og virksomheder.

Aarhus Kommune vil med et øget
fokus på alternativer til gift i både
forebyggelsen og bekæmpelsen:
▪▪ finde egnede alternativer til
visse former for bekæmpelse og
forebyggelse
▪▪ mindske den miljømæssige
belastning.

▪▪ at behovet for koordineret kloakrottebekæmpelse forud for f.eks. kloakopgravninger og kloakrenoveringer fortsat
vurderes i et tæt samarbejde med Aarhus
Vand
▪▪ at der sikres korrekt sløjfning/afpropning
af kloakledninger, som tages ud af brug.

▪▪ anvendeligheden af nye fælder i den kommunale rottebekæmpelse
▪▪ inddragelse af alternative forebyggelsesmetoder på kommunens offentlige
grønne arealer
•• tiltrækning af ugler med henblik på
minimering af rotteforekomst på åbne
arealer
▪▪ opnå erfaringer med i hvilket omfang, alternativ og giftfri forebyggelse og bekæmpelse er kosteffektiv for den kommunale
rottebekæmpelse.

Aktivitetsplan 2019

Tillæg til handlingsplan for forebyggelse
og bekæmpelse af rotter i

STATUS I UDVIKLINGEN AF ROTTEANMELDELSER I AARHUS KOMMUNE
I hele landet har man i de senere år oplevet en større stigning i antallet af rotteanmeldelser, og
Aarhus Kommune er ingen undtagelse (se nedenstående figur).

Rotteanmeldelser i Aarhus Kommune
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Som det ses af figuren, er der over de seneste år sket en stor stigning i antallet af anmeldelser i
Aarhus Kommune. Antallet af rotteanmeldelser var i 2014 ca. 5.500 stigende til omkring 8.500 i
2016 og 2017. I 2018 er der modtaget 6.760 anmeldelser, hvilket indikerer, at kurven er knækket.
* Tal for hele landet forelå ikke ved redaktionens afslutning.
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DEN PROCENTMÆSSIGE UDVIKLING
Ser vi på udviklingen i Aarhus i forhold til fem af landets øvrige store byer (København, Aalborg,
Odense, Esbjerg og Randers) (nedenstående figur), ses den samme tendens i op- og nedgang i
antallet af rotteanmeldelser. Figuren viser også, at der kan forekomme markante udsving i anmeldelser fra år til år.

Procent afvigelse i forhold til forgående år
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København, Aalborg, Randers,
Esbjerg og Odense kommuner

Ovenstående figur viser den procentvise ændring i antallet af anmeldelser af rotter fra år til år.
Hvordan antallet af anmeldelser udvikler sig fremadrettet er vanskeligt at vurdere, da der forekommer naturlige udsving i rottebestandene som følge af:
▪▪ milde/kolde vintre
▪▪ tilgængelig føde

Men der er en række forhold, hvor vi kan påvirke rotternes forekomst, og som Aarhus Kommune
og kommunens borgere kan have indflydelse på, f.eks.:
▪▪ sikring af kloakkerne
▪▪ øget information om, hvordan rotteforekomst forebygges
▪▪ god og effektiv bekæmpelse af eksisterende rottebestande
▪▪ god og effektiv forebyggelse mod fremtidig rotteforekomst på den enkelte ejendom

Det er endnu for tidligt at konkludere entydigt på årsagerne til faldet i antallet af anmeldelser i
2018, for eksempel i hvilken grad rottebekæmpelsens forsøgsvise, forebyggende fældebekæmpelse i parker og grønne områder har effekt. Men tendensen peger i en positiv retning.

RESSOURCER FOR DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE 2019
I 2019 er Aarhus Kommunes samlede budget til rottebekæmpelsen på 8 mio. kr. Budgettet dækker bl.a. udgifter til den udliciterede rottebekæmpelse, bekæmpelse af rotter i det kommunale
kloaksystem og afprøvning af nye bekæmpelsesmetoder samt de administrative opgaver, hvor
der fra 2019 er afsat 3 årsværk.
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INITIATIVER I 2019
FOKUSOMRÅDE 1: MERE EFFEKTIV ROTTEBEKÆMPELSE OG BEDRE SERVICE
Mere effektiv rottebekæmpelse og bedre service er understøttet af de to indsatsområder:
▪▪ 1.1 Den kommunale administration af rottebekæmpelsen.
▪▪ 1.2 Den praktiske rottebekæmpelse.

1.1 Den kommunale administration af rottebekæmpelsen
Aarhus Kommune vil i 2019 arbejde på følgende initiativer:
Initiativ 1:
Initiativ 2:
Initiativ 3:
Initiativ 4:

Kontrol med privat rottebekæmpelse
Tilsyn på tilsynspligtige ejendomme
Indførelse af og opfølgning på weekendbetjening
Gennemførelse af nyt EU-udbud

Initiativ 1: Kontrol med privat rottebekæmpelse
Med privat rottebekæmpelse skal forstås al anden form for rottebekæmpelse udført af andre aktører end den kommunale rottebekæmpelse, og som ikke dækkes økonomisk af det kommunale
rottegebyr.
Aarhus Kommune er forpligtiget, jf. BEK nr. 1723 af 17/12/2017, til at føre kontrol med al privat
rottebekæmpelse i kommunen, samt til at offentliggøre eventuelle retningslinjer for privat rottebekæmpelse udført indenfor kommunens område. De retningslinjer, som kommunen offentliggør i sin handlingsplan skal altid følges af den private rottebekæmpelse.
Med ovennævnte bekendtgørelse er der givet mulighed for en ny rotteautorisation, R2-autorisation, hvor ejere af f.eks. et landbrug kan opnå autorisation til at bekæmpe rotter på egen ejendom.
Aarhus Kommune bistå gerne med råd og vejledning for at sikre, at disse nye autoriserede foretager korrekt rottebekæmpelse med størst muligt miljøhensyn.
Aarhus Kommune har udarbejdet ”Retningslinjer for privat rottebekæmpelse i Aarhus Kommune” vist i bilag 1 til rottehandlingsplanen.
Aarhus Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt aflægge tilsyn på virksomheder eller ejendomme omfattet af både R1- og R2-autorisationer med henblik på at sikre, at kravene til rottebekæmpelse overholdes, samt sikre at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til rottesikring på de enkelte ejendomme.
Praktiske opgaver i forbindelse med kontrollen af privat rottebekæmpelse
▪▪ opfølgende tilsyn på tilsynspligtige ejendomme
▪▪ kontrol af privat rottebekæmpelse med anvendelse af fremsendte indberetninger i bekendtgørelsens bilag 6 (BEK nr. 1723).
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Initiativ 2: Implementering af tilsyn på tilsynspligtige ejendomme
Tidligere skulle kommunerne besøge alle ejendomme i landzone samt alle landbrugsejendomme
i byzone minimum én gang hvert andet år med henblik på at undersøge ejendommene for rotter.
Med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1723), er dette krav
bortfaldet. I stedet er der indført et begreb ”Tilsynspligtige ejendomme”, som i bekendtgørelsen
er defineret som Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr,
opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til
produktion af fødevarer til mennesker.
Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra oktober til og med februar modtage et tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Aarhus Kommune kan, i det omfang det vurderes
relevant, udvide tilsynet med andre ejendomme.
Ved gennemførelsen af de lovpligtige tilsyn vil ejendommene og tilstødende arealer blive gennemgået for tegn på rotter. Hvis ejer ikke er til stede ved besøget, vil den kommunale rottebekæmpelse kun gennemgå ejendommen udendørs med tilstødende arealer for tegn på rotter, jf.
bekendtgørelsens bestemmelser herom.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse ved gennemgang af ejendommen finder tegn på rotter, vil
der blive oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelse vil blive igangsat.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold (manglende rottesikring og renholdelse) på ejendommen, som kan tiltrække eller har tiltrukket rotter,
vil ejer blive anmodet om at bringe disse forhold i orden.
Praktiske opgaver i forbindelse med implementering af tilsyn på tilsynspligtige ejendomme
▪▪ der udarbejdes årligt (senest den 1. august) en opdateret liste over hvilke ejendomme, som
skal være omfattet af tilsynet
•• samtidig vurderes behovet for at udvide tilsynspligten til andre relevante ejendomme med
gentagne rotteproblemer
▪▪ sikre at der bliver lavet grundige tilsyn af de enkelte ejendomme
▪▪ gennemføre besigtigelser og eventuel håndhævelse på ejendomme, hvor den kommunale
rottebekæmpelse finder dette nødvendigt.

Initiativ 3: Indførelse af og opfølgning på weekendbetjening
Fra 1. januar 2019 skal kommunerne kunne bistå borgere og fødevarevirksomheder med rottebekæmpelse i weekenden og på helligdage. Weekendbetjeningen omfatter kun nye anmeldelser,
hvor rotter forekommer i beboelsen eller på fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko.
Praktiske opgaver i forbindelse med implementering af weekendbetjening
▪▪ jævnlig opfølgning på de gennemførte tilsyn mht. korrekt identifikation af anmeldelsestype
og kvalitet af tilsynet.

Initiativ 4: Gennemførelse af nyt EU-udbud
Den kommunale rottebekæmpelse skal i udbud med kontraktstart gældende fra 1. januar 2020. I
det kommende udbud vil Aarhus Kommune have fokus på kvaliteten i ydelsen, således at de nye
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lovgivningsmæssige bekæmpelses- og forebyggelseskrav kan overholdes. De øgede lovmæssige
krav til bekæmpelsen vil formentlig bevirke, at tilbudsprisen på varetagelsen af kommunal rottebekæmpelse vil stige for Aarhus Kommune.
Medio 2019 vil Aarhus Kommune påbegynde processen vedrørende udarbejdelse af udbudsmateriale.

1.2 Den praktiske rottebekæmpelse
Aarhus Kommune vil i 2019 arbejde på følgende initiativer:
Initiativ 5: Kvalitetssikring af den praktiske rottebekæmpelse
Initiativ 6: Øget viden om resistens i Aarhus Kommune
Initiativ 7: Intern audit og borgertilfredshedsundersøgelse

Initiativ 5: Kvalitetssikring af den praktiske rottebekæmpelse
Den praktiske udførelse af den kommunale rottebekæmpelse er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Bekæmpelsesfirmaet skal foruden at leve op til de indgåede kontraktlige krav levere en
rottebekæmpelse, som følger de lovgivningsmæssige krav og vejledninger. Aarhus Kommune vil
f.eks. tilse, at den kommunale rottebekæmpelse i tilfredsstillende omfang har implementeret nye
retningslinjer for brug af gift. Aarhus Kommune vil bistå den udførende kommunale rottebekæmpelse og dermed øge kommunens synlighed overfor borgere ved sammen med rottebekæmpere
at have en månedlig samkørseldag på f.eks. besværlige sager.
Praktiske opgaver i forbindelse med kvalitetssikring af den praktiske bekæmpelse
▪▪ samkørsel med bekæmpelsen én gang månedligt
•• med henblik på opfølgning på problemsager
▪▪ sikring af korrekt implementering af bekæmpelsesvejledning
•• hvor Aarhus Kommune løbende vil følge op via den digitale registrering om bekæmpelsen
med brug af f.eks. gift følger nye retningslinjer
▪▪ gennemførelse af minimum én årlig temadag for den kommunale rottebekæmpelse med et
specifikt emne, som f.eks. tilsynet ved første besøg, bygningsgennemgang, håndtering af
forebyggelse på landbrugsejendomme etc.

Initiativ 6: Øget viden om resistens i Aarhus Kommune
Aarhus Kommune har igennem de senere år undersøgt for forekomst af resistens i kommunen.
Både i 2016 og 2017 er der fundet resistens overfor de anvendte gifte. Aarhus Kommune vil også
i 2019 indsamle rotter til test for resistens. Med den øgede viden om forekomst af resistens, vil
Aarhus Kommune i højere grad kunne vejlede med hensyn til brugen af gift og eventuelt i brugen
af andre alternative løsninger i både den kommunale og private rottebekæmpelse.
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Praktiske opgaver i forbindelse med øget viden om resistens i Aarhus Kommune
▪▪ at indsamle viden om resistens i kommunen baseret på indsamling af rotter til test for resistens
▪▪ at indsamle viden om steder med mulige resistensproblemer, baseret på observationer i den
praktiske bekæmpelse.

Initiativ 7: Intern audit og borgertilfredshedsundersøgelse
Aarhus Kommune har tidligere gennemført en intern leverandøraudit på den udbudte rottebekæmpelse med det formål at sikre, at der leveres en ydelse af tilfredsstillende karakter. Aarhus
Kommune forventer at foretage en ny audit på bekæmpelsen ultimo 2019.
Borgertilfredshedsundersøgelser er en anden måde at måle den leverede kvalitet af den kommunale rottebekæmpelse. Aarhus Kommune vil regelmæssigt (hvert 2. år) gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt de borgere og virksomheder, som har haft besøg af den kommunale
rottebekæmpelse.
Praktiske opgaver i forbindelse med intern audit og borgertilfredshedsundersøgelse
▪▪ igangsættelse af borgertilfredshedsundersøgelse i 2019
▪▪ auditering af kommunens bekæmpelsesfirma.

FOKUSOMRÅDE 2: FORBEDRET KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Fokusområdet understøttes af følgende indsatsområde:
▪▪ dialog med og vejledning af kommunens borgere vedrørende rotter.

Dialog med og vejledning af kommunens borgere vedrørende rotter
Aarhus Kommune vil i 2019 arbejde med følgende initiativer:
Initiativ 8:
Initiativ 9:

Udarbejdelse af informationsmateriale
Fornyelse af kommunens rottehjemmeside

Initiativ 8: Udarbejdelse af informationsmateriale
Aarhus Kommune har allerede i dag en række vejledninger med gode råd, som vurderes relevant
i forhold til de problemer, som opleves i den kommunale rottebekæmpelse.
Der kan være behov for at informere yderligere om bl.a.:
▪▪ vedligeholdelse af egne kloakker og rottespærrer
▪▪ hjælp vi har fået rotter – hvordan beskytter vi os bedst imod smitte?
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Praktiske opgaver i forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale
▪▪ udarbejdelse af relevante informationsfoldere.
▪▪ sikre, at den kommunale rottebekæmpelse er udstyret med det relevante skriftlige informationsmateriale, som kan udleveres til borgeren, når bekæmperen rykker ud på en anmeldelse
•• disse materialer kan, når det er relevant, også husstandsomdeles f.eks. i villaområder eller
bykvarterer.

Initiativ 9: Fornyelse af kommunens rottehjemmeside
I forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale under initiativ 9, vil Aarhus Kommune
sikre, at hjemmesiden ligeledes opdateres med den relevante information om forebyggelse af
rotter.
Praktiske opgaver i forbindelse med fornyelse af kommunens rottehjemmeside
▪▪ løbende opdatering af Aarhus Kommunes hjemmeside med relevant information om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

FOKUSOMRÅDE 3: ØGET FOREBYGGELSE OG ØGET BRUG AF ALTERNATIV BEKÆMPELSE AF ROTTER
Fokusområdet understøttes af følgende indsatsområder:
▪▪ særlige forebyggende foranstaltninger
▪▪ alternative bekæmpelsesmetoder.

Særlige forebyggende foranstaltninger
Aarhus Kommune vil i 2019 arbejde med følgende initiativer:
Initiativ 10: Rottespærrer på institutioner, skoler, plejehjem etc.
Initiativ 11: Samarbejde med Aarhus Vand

Initiativ 10: Rottespærrer på Institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler
Aarhus Kommune har opsat rottespærrer på en række kommunalejede institutioner, skoler og
plejehjem. Med den nye bekendtgørelse er der sket en udvidelse af denne opgave, idet der er krav
om, at kommunen skal tilbyde opsætning af rottespærrer på alle private, statslige og regionale
institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler, i det omfang de måtte ønske det. Aarhus Kommune
skal således senest ved udgangen af 2020 have opsat rottespærrer på alle kommunale institutioner, skoler, plejehjem med videre. hvor det er teknisk muligt og skal samtidig have tilbudt og
opsat rottespærrer på de private, statslige og regionale institutioner, skoler og plejehjem, hvor
man måtte ønske det, og hvor det er teknisk muligt at opsætte rottespærrer.
Den frivillige ordning på private, statslige og regionale Institutioner, skoler og plejehjem
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Det er frivilligt at tage imod tilbuddet om opsætning af rottespærrer. Rottespærrer vil kun blive
sat op i det tilfælde, at det vurderes forsvarligt og teknisk muligt at opsætte rottespærren.
I forbindelse med en eventuel opsætning vil de eksisterende stikledninger blive undersøgt med
hensyn til fejl og defekter. Undersøgelsen vil kunne ske på følgende måde:
▪▪ ved røgprøver
▪▪ ved TV-inspektion
▪▪ ved visuel inspektion af samtlige brønde.

Ved fund af fejl og/eller defekter vil den pågældende institution, skole eller lign. blive bedt om at
få disse udbedret. Udbedring af defekter vil ske for institutionens, skolens eller lign. egen regning.
Ved etablering af rottespærre vil der ligeledes blive igangsat bekæmpelse af rotter, som måtte
holde til inde bagved den opsatte rottespærre.
Når bekæmpelsen er afsluttet, vil ansvaret for driften og vedligeholdelse af den opsatte rottespærre overgå til den pågældende institution, skole etc.
Rottespærre og opsætning af denne, undersøgelser for defekter samt bekæmpelse, vil blive betalt
af Aarhus Kommune via det opkrævede rottegebyr.
Praktiske opgaver i forbindelse med opsætning af rottespærrer
▪▪ overblik over hvilke kommunale, statslige, regionale og private institutioner og lign. som
skal have tilbudt opsætning af rottespærrer
▪▪ opgaven forventes at skulle i udbud.

Initiativ 11: Samarbejde med Aarhus Vand
Aarhus Kommune samarbejder med Aarhus Vand, hvor der bl.a. er fokus på gensidig underretning om konstaterede problemer forvoldt af kloakrotter, områder med behov for f.eks. kloakrottebekæmpelse eller akut udbedring af defekter på offentlig ledning. Samarbejdet omfattende bl.a.
gensidig underretning kan være medvirkende til hurtig indgriben fra både kommunen og forsyningen og kan dermed have positiv indflydelse for minimering af kloakrelateret rotteforekomst på
jordoverfladen.
Praktiske opgaver i forbindelse med samarbejdet med Aarhus Vand
▪▪ regelmæssige møder med drøftelse af rotter i forbindelse med kloakker.

Alternative bekæmpelsesmetoder
Aarhus Kommune vil i 2019 arbejde med følgende initiativer:
Initiativ 12: Øget fokus på brug af fælder – som erstatning eller supplement til gift
Initiativ 13: Undersøgelse af anvendeligheden af ugler i den forebyggende rottebekæmpelse
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Initiativ 12: Øget fokus på brug af fælder - som erstatning eller supplement til giften
Brug af gift til bekæmpelse er i mange situationer stadigvæk uovertruffen i forhold til alternativet
og Aarhus Kommune forventer ikke, at alternative og giftfri bekæmpelsesmetoder kan erstatte
giften fuldstændig.
Målet er at finde erstatninger for giftbekæmpelse i visse situationer, men også samtidig få viden
om hvilke metoder, som er mest kosteffektive.
I 2019 vil Aarhus Kommune afprøve og opnå mere erfaring med anvendelse af fælder til bekæmpelse af rotter på overfladen såvel som i kloakken.
Praktiske opgaver i forbindelse med alternativ bekæmpelse
▪▪ afprøvning af dræbende fælder i den offentlig kloakledning i Aarhus midtby.

Initiativ 13: Undersøgelse af anvendeligheden af ugler i den forebyggende rottebekæmpelse
Brug af særligt ugler i bekæmpelse af mus har vist sig at kunne reducere antallet af gnavere og de
deraf følgende skader. Aarhus Kommune vil i samarbejde med den lokale ornitologiske forening
(under Dansk Ornitologisk Forening (DOF)) undersøge, hvilken effekt tiltrækning af ugler kan
have på områdets rotter, og om det er en anvendelig metode til en forebyggende minimering af
rotter på åbne grønne arealer.
Tiltrækning af ugler vil ske ved opsætning af uglekasser i udvalgte områder – her har Aarhus
Kommune og den lokale DOF-afdeling i efteråret 2018 opsat ca. 30 uglekasser. Dette initiativ
følges op sammen med DOF for at se, i hvilket omfang der kommer flere ugler til områderne og
undersøge, i hvilket omfang rotterne udgør en del af uglernes fødegrundlag.
Praktiske opgaver i forbindelse med ugler i den forebyggende indsats
▪▪ opfølgende undersøgelse til dokumentation af effekt.
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BILAG 1
RETNINGSLINJER FOR DEN PRIVATE ROTTEBEKÆMPELSE I AARHUS KOMMUNE
Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Aarhus Kommune. Der er dog en række retningslinjer som,
foruden den gældende lovgivning og vejledning, skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten R1 eller R2 autoriserede. I det følgende er der givet en beskrivelse af, hvilke
krav Aarhus Kommune stiller til bekæmpelse under R1 og R2 autorisation3.
Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Aarhus Kommune. Der kan
ikke gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af
aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.
Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation
▪▪ Dette omfatter:
•• Private sikringsordninger.
○○ Private sikringsordninger omfatter som udgangspunkt altid en grundig bygningsgennemgang, som fornyes minimum hvert 3. år, og hver gang der overgås til ny aftale.
•• Bekæmpelse af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger eller en virksomhed måtte
ønske dette. Dvs. at den kommunale rottebekæmpelse fravælges.
▪▪ Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til kommunen og til den nationale
database (Miljøportalen), når dette bliver muligt.
▪▪ Al forekomst af rotter skal straks indberettes til Aarhus Kommune.
•• Ved indberetning skal det tydeligt fremgå, om privat bekæmpelse varetager rottebekæmpelsen, eller om den skal varetages af den kommunale rottebekæmpelse.
•• Indberetning skal ske pr. mail.
▪▪ Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder ved og uden brug af gift) efter,
at der er indgivet anmeldelse til Aarhus Kommune.
▪▪ Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Aarhus Kommune vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30 dage
efter endt bekæmpelse.
•• Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse oplysninger
direkte og straks i den nationale database.
▪▪ Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og ske eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
▪▪ Hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør Aarhus
Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
▪▪ Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen, og de
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
•• overholdelse af resistensstrategien
•• udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes senest 30 dage efter endt bekæmpelse
○○ Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse oplysninger direkte og straks i den nationale database.
▪▪ Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og
kommunale krav, vil kommunen kunne forbyde fortsat bekæmpelse.
▪▪ Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

3. R1-autorisation giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
R2-autorisation giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.
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Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation
▪▪ Dette omfatter:
•• bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation.
▪▪ Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette indberettes til kommunen med angivelse af:
•• tidspunkt for opnåelse
•• om den R2-autoriserede påtænker selv at forestå bekæmpelse af rotter og mus.
▪▪ Alle R2-autoriserede vil få foretaget en bygningsgennemgang af ejendommen.
•• Bygningsgennemgang vil blive fornyet hvert 3. år, med mindre kommunen vurderer, at der
er behov for et intensiveret tilsyn.
▪▪ En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den
R2-autorisererede.
▪▪ Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun foretages af den R2-autoriserede.
▪▪ Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Aarhus Kommune.
•• Ved anmeldelse skal det tydeligt fremgå, om den R2-autoriserede selv varetager rottebekæmpelsen, eller om den skal varetages af den kommunale rottebekæmpelse.
▪▪ Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet anmeldelse til
Aarhus Kommune.
▪▪ Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Aarhus Kommune vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30 dage efter
endt bekæmpelse.
•• Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R2-autoriserede angive disse oplysninger
direkte og straks i den nationale database.
▪▪ Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage
eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
▪▪ De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
▪▪ Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen, og de
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
•• overholdelse af resistensstrategien
•• udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes senest 30 dage efter endt bekæmpelse.
○○ Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R2-autoriserede angive disse oplysninger direkte og straks i den nationale database.
▪▪ Ved utilstrækkelig bekæmpelse eller manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og
kommunale krav vil Aarhus Kommune kunne forbyde fortsat bekæmpelse ved den R2-autoriserede.
▪▪ Ved forhold hvor den R2-autoriserede eller den kommunale rottebekæmpelse vurderer, at der
kan være tale om resistens, vil den kommunale rottebekæmpelse overtage rottebekæmpelsen.
▪▪ Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som
for museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie
sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

Aarhus Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller
ejendomme omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation med henblik på at
sikre at ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til
rottesikring og renholdelse.
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Hvis Aarhus Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med
ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter
har adgang, vil Aarhus Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at fortsætte bekæmpelsen på ejendommen.
Ved grove forsømmelser og/eller gentagne tilsidesættelser af ovenstående retningslinjer vil den
R1- eller den R2-autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen og/
eller politiet med henblik på bødestraf.
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