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 INDLEDNING 

 
I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune som minimumn revidere sin handlingsplan for 

rottebekæmpelse hvert tredje år. Med byrådets vedtagelse af Rottehandlingsplan 2019 24. april 2019 blev det 

besluttet at gå et skridt videre og fremadrettet foretage en årlig evaluering og planlægning af eventuelle nye 

initiativer i et tillæg til handlingsplanen.  

 

Formålet hermed er at sikre opfyldelse af handlingsplanens mål gennem opfølgning på lovede initiativer samt at 

skabe bedre mulighed for løbende tilpasning af bekæmpelsen for at gøre denne så effektiv som mulig.  

 

Dette tillæg er nummer to i rækken af tillæg til Rottehandlingsplanen 2019. Tillægget beskriver udviklingen i 

anmeldelser, geografisk fordeling, mv., tværkommunale erfaringer, argumentationer for og gennemgang af 

igangsatte initiativer og forventninger til 2021. 
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Fig. 2: Antal private og offentlige kloakbrud 
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Fig. 1: Antal rotteanmeldelser hos Aarhus Kommune 
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Fig. 3: Antal anmeldelser pr. måned 
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UDVIKLINGEN I ANMELDELSER  

 
Aarhus Kommune har i 2020 haft 10.260 rotteanmeldelser. En kraftig stigning sammenlignet med de 

foregående år, hvor anmeldelserne har ligget mellem 7.000 - ca. 8.700 rotteanmeldelser pr. år, jf. figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til 2019 har der i 2020 været en stigning på 45 %. Antallet af offentlige og private kloakbrud har været 

konstant de sidste par år, jf. figur 2, og er derfor ikke en væsentlig forklaring på stigningen i rotteanmeldelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det stigende antal anmeldelser i 2020 er ligeledes en generel tendens i de øvrige kommuner. Der er ingen 

entydig forklaring på den generelle stigning på landsplan, men generelt er der flere gennemgående faktorer på 

tværs af de forskellige kommuner. En af årsagerne er den milde vinter, som generelt har givet gunstige 

levevilkår for rotterne i 2020. I Aarhus Kommune var der en kraftig stigning i rotteanmeldelser særligt i april 

2020, jf. figur 3.  
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Note: Sammenlignet med de øvrige år har antallet af anmeldelser i 2020 generelt ligget over 800 

anmeldelser pr. måned. 

 

Stigningen er sammenfaldende med Danmarks nedlukning grundet Covid-19. Forklaringen er bl.a., at borgerne 

har brugt mere tid på oprydning i skure, garager og kældre, og derved fundet mulige spor fra rotter. Yderligere 

har Covid-19 medført hjemmearbejde for en række borgere, hvilket har medført, at der også registreres evt. 

rotteaktivitet i haven i løbet af dagen. Dette er tendenser, der ligeledes er beskrevet af andre kommuner. 

Desuden har nedlukningen i Aarhus Kommune medført, at gader og områder mange steder har haft et større 

fravær af menneskelig aktivitet. Dette har betydet, at rotterne, som normalt er sky dyr, har bevæget sig mere 

frit og dermed været mere synlige i bybilledet. 

 

Hvordan rotteanmeldelserne er fordelt i Aarhus Kommune og hvilke specifikke områder/veje, der i perioder har 

et højere antal rotteanmeldelser end gennemsnittet kan skyldes forskellige faktorer.  

 

Rottebekæmpelsen kan vha. data følge denne udvikling og hvilke områder/veje, der i perioder er særlig udsat. Vi 

kan derved gøre en ekstra indsats i disse områder. Dette gør vi i tæt samarbejde med Aarhus Vand, som 

opsætter wiseconfælder (elektronisk rottefælde i kloakken) i omkringliggende offentlige brønde. Herved 

begrænses rotteaktiviteten i nærheden af kloakbrud og risikoen for, at rotterne forlader kloakken reduceres. 

Områder med rækkehuse, som har fælles krybekælder/loft, kan ligeledes i perioder registreres med et øget 

antal anmeldelser. For hurtigst muligt at lokalisere hvor problemet er opstået i rækken af huse, undersøges hele 

rækken. Ligeledes sættes bekæmpelse i gang for at undgå yderligere spredning af rotteproblemet. Hvis det er 

relevant i de enkelte sager, anvendes kommunens rottehunde eller vildtkameraer til at lokalisere problemet. 

 

Rottebekæmpelsen følger udviklingen af anmeldelser i kommunen. Herved kan der ske driftstilpasninger og 

igangsættes ekstra bekæmpelse i områder, hvor det vurderes nødvendigt. Ligeledes er der et stort fokus på 

forebyggende bekæmpelse i grønne områder, hvor spiseligt affald periodisk kan skabe gunstige forhold for 

rotter. 
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TVÆRKOMMUNALE ERFARINGER 

 
Der foretages faglig erfaringsudveksling indenfor rottebekæmpelsen på tværs af kommuner i forbindelse med 

ERFA møder og kurser generelt.  

 

Tiltag indenfor forebyggende rottebekæmpelse i grønne områder benyttes i en række kommuner. Aarhus 

Kommune har ligeledes etableret en stor indsats med forebyggende bekæmpelse i kolonihaverne. Dette har dog 

været med varierende effekt. Aarhus Kommune vil derfor i 2021 anvende Københavns Kommune tilgang til 

kolonihaveforeninger, hvor der stilles krav til grundejer om sikring af kolonihaven. I takt med at 

kolonihaveforeninger kloakeres vil Aarhus Kommunes rottebekæmpelse stille større krav til grundejeren 

vedrørende rottesikring af kolonihaver. Rottebekæmpelsen vil kontakte kolonihaveforeningerne til en dialog om 

det fremadrettede samarbejde i 2021. 

 

Horsens Kommune og Intelligent City har samarbejdet om integration af rottebekæmpelse i byen. Her integreres 

rottefælder i bl.a. skraldespande, blomsterkummer og træterasser/bygninger. Aarhus Kommunes 

rottebekæmpelse vil i 2021 ligeledes afprøve integration af rottebekæmpelse i bybilledet. Hvis det har en positiv 

effekt, kan rottesikring og forebyggende bekæmpelse fremadrettet inddrages tidligt i projektering af nye grønne 

områder.  

 

BEGRUNDELSER FOR INITIATIVER 

 
Effektiv bekæmpelse – forebyggende indsats og opfølgende tilsynsbesøg 

Den forebyggende rottebekæmpelse i Aarhus Kommune er en vigtig del i udviklingen af den samlede 

rottebekæmpelse. Tidlig indsats i udvalgte områder kan have stor betydning for , at rotter ikke spreder sig og 

etablerer sig i nye områder. Ligeledes er den forebyggende bekæmpelse et solidt alternativ til brugen af gift. 

Herved mindskes risikoen for resistensudvikling og de miljømæssige påvirkninger som sekundære forgiftninger i 

naturen nedsættes. Jf. Miljøstyrelsens vejledning til Rottebekendtgørelsens § 6, stk. 1 er den forebyggende 

bekæmpelse anset for netop at være en del af løsningen, for at kunne udføre en effektiv rottebekæmpelse. 

Derfor er der også igangsat en stor indsats på dette område.  

 

I forbindelse med byudviklingen i Aarhus etableres flere grønne oaser i byrummet - områder med terrasser og 

bænke, hvor borgere bl.a. kan samles og spise. I forbindelse med udviklingen af sådanne områder er den 

integrerede rottebekæmpelse vigtig. Der er flere løsninger på dette, som kan tilpasses det enkelte område. 

Elektroniske rottefælder kan integreres i bunden af skraldespande, blomsterkummer samt i terrasser og bænke. 

Et fremadrettet tværgående samarbejde i Aarhus Kommune om rottesikring og integreret forebyggende 

rottebekæmpelse vil forventetligt sikre et effektivt tiltag mod tilhold af rotter.  

 

En effektiv rottebekæmpelse i den enkelte borgers hjem og virksomhed kræver ofte tålmodighed. Rotter er sky 

dyr og bekæmpelsen er derved tidskrævende. En effektiv bekæmpelse kræver også ofte flere opfølgende besøg. 

Fra midten af 2020 har rottebekæmpelsen haft øget opmærksomhed på at sikre, at rottetilholdet er bekæmpet 

før anmeldelsen bliver afsluttet. Dette har medført, at de opfølgende tilsynsbesøg er steget fra gennemsnitligt 

knap ca. 1,5 til ca. 3 besøg pr. anmeldelse jf. figur 4.  
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Fig. 4: Antal besøg pr. anmeldelse 
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Note: Fra 2016-2019 har antallet gennemsnitligt været 1,5 -2 genbesøg. I det første halve år af 2020 var antallet 

1,5 genbesøg. I sidste halvår 2020 var antallet i gennemsnit ca. 3 genbesøg pr. anmeldelse.  

 

I Miljøstyrelsens vejledning til Rottebekendtgørelsens § 2, stk. 1 er det præciseret, at udgangspunktet altid er 

minimum 2 besøg pr. ejendom, men at der ofte vil der være behov for flere besøg for at opfylde kravet om en 

effektiv bekæmpelse. Borgerne er ofte udfordrede i forbindelse med rottetilhold på deres ejendom, og dette 

tiltag skal ligeledes være med til at give borgerne en tryg oplevelse og sikre en god og effektiv service. 
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GENNEMGANG AF INITIATIVER 

 
Rottebekæmpelsen har igangsat en række initiativer, der skal sikre effektiv bekæmpelse og god service. 

Fremadrettet vil der blive arbejdet videre med nedenstående initiativer for at videreudvikle og optimere 

området.  

 

Rottehandlingsplanen består af 3 fokusområder understøttet af i alt 13 initiativer. Nedenfor er status og 

udvikling for 2020 beskrevet for hvert af de 13 initiativer.  

 

Fokusområde 1: Mere effektiv rottebekæmpelse og bedre service - Status og udvikling 

 

Initiativ 1: Kontrol med privat rottebekæmpelse 

Der føres kontrol med privat bekæmpelse ud fra retningslinjer i den gældende rottebekendtgørelse. 

Rottebekæmpelsen udføres af autoriserede rottebekæmpere*. 

 

Der udføres løbende kontrol med R1-bekæmpelse (se nedenfor) i forbindelse med tilsyn på bl.a. 

tilsynspligtige ejendomme. Derudover føres der tilsyn ved boligforeninger og virksomheder. Der føres 

tilsyn med R2-autorisationen, når rottebekæmpelsen udfører tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme. 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ 2: Tilsyn på tilsynspligtige ejendomme 

Tilsynet foretages i perioden fra oktober til februar måned og udføres ud fra gældende retningslinjer. Der 

bliver udsendt et forudgående orienteringsbrev til de tilsynspligtige ejendomme, som dermed har kendskab 

til, at rottebekæmpelsen vil foretage et tilsyn i denne periode.  

 

Rottebekæmpelsen har i 2020 haft fokus på at sikre, at der træffes nogen hjemme ved tilsynet for at sikre en 

god dialog og formidling om effektiv rottebekæmpelse med borgeren. I praksis foregår dette ved, at 

bekæmperen så vidt muligt kontakter ejeren af ejendommen pr. telefon og aftaler tidspunkt for fælles 

gennemgang af ejendommen. Der er i 2020 udarbejdet en folder vedr. rottesikring af landbrugsejendomme 

(link), der udleveres ved tilsynet.  

 

Initiativ 3: Indførelse af og opfølgning på weekendbetjening  

Det er på hjemmesiden (link) beskrevet, i hvilke situationer rottebekæmperen kommer på udkald i 

weekenden.  

 

Der er i 2019 indført en vagtordning på alle weekender: I 2019 og 2020 er der registreret henholdsvis fem 

og to weekendbesøg.  

 

Initiativ 4: Gennemførelse af nyt EU-udbud 

Der er gennemført et nyt udbud i 2019. Der er udarbejdet en kontrakt for tre år med mulighed for 

forlængelse af kontrakten i 24 måneder. Rentokil, som har forestået bekæmpelsen i den hidtidige 

kontraktperiode, har vundet udbuddet og viderefører således opgaven til og med 31. december 2023. 

Aarhus Kommune har mulighed for yderligere at forlænge aftalen i 24 måneder med uændrede vilkår.  

 

*R1-autoriserede rottebekæmper: Tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse 
af rotter  

*R2-autoriserede rottebekæmper: Tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse 
bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom 

 

https://www.aarhus.dk/media/53845/rottefolder_landbrug.pdf
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/skadedyr-og-uoenskede-planter/rottebekaempelse/
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Initiativ 5: Kvalitetssikring af den praktiske rottebekæmpelse 

Der er i 2019 udarbejdet særlige handleplaner for håndtering af rottebekæmpelse på skoler, institutioner 

og rækkehuse, hvor det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at bekæmpe rotter effektivt og hurtigt. 

Dette har skabt et godt samarbejde på tværs af forvaltninger. Der er i 2020 igangsat en proces for et 

lignende samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

Kontrakten er gennemgået med rottebekæmperne for at sikre, at rottebekæmpelsen udføres som 

beskrevet i kontrakten, specielt med hensyn til nye tiltag. Desuden afholdes hvert kvartal møde med 

samtlige rottebekæmpere, hvor relevante fokusområder drøftes med henblik på at sikre og optimere 

kvaliteten i rottebekæmpelsen. 

 

Initiativ 6: Øget viden om resistens i Aarhus Kommune  

Der er indsamlet prøver for at undersøge for resistens i 2020. Der er fundet resistens for de anvendte 

gifte.  

 

Efter et fald i giftforbruget i 2019 fra 2.407 kg/år i 2018 til 1.076 kg/år i 2019, er der i 2020 observeret en 

stigning i giftforbruget (3.400 kg/år). Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2020 var 10.260 

rotteanmeldelser, hvilket var en stigning på 45% i forhold i 2019, hvor der var 7.066 rotteanmeldelser. Det 

betyder, at giftforbruget pr. anmeldelse er uændret for 2019 og 2020 - dvs. 0,33 kg gift/anmeldelse. 

 

Den kraftige stigning i anmeldelser på landsplan og i Aarhus Kommune har medført, at fokus i 

rottebekæmpelsen har været at sikre en hurtigere sagsbehandling. Dette har betydet, at 

rottebekæmperne hurtigere har benyttet giftbekæmpelse i modsætning til 2019.  

 

Rottebekæmpelsen har i 2020 fortsat haft fokus på grøn bekæmpelse. Tilsvarende 2019 er der ikke 

benyttet gift til bekæmpelse af rotter i kloakken, som også beskrevet i initiativ 12 (se nedenfor). Der er 

ligeledes et stort fokus på forebyggende bekæmpelse og benyttelse af klapfælder i bekæmpelsen, som 

beskrevet i initiativ 12. Fokuset på at sikre en effektiv bekæmpelse betyder, at der anvendes gift, når det 

fagligt vurderes, at det er den nødvendige og bedste løsning for bekæmpelsen i den konkrete sag.  

 

Initiativ 7: Intern audit og tilfredshedsundersøgelse 

Der er i 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som er afrapporteret i januar 2020.  

 

I 2020 var det planlagt at gennemføre intern leverandør audit. Denne er udskudt til 2021 pga. Covid-19. 

Der vil igen i 2021 blive gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. 

 

Fokusområde 2: Forbedret kommunikation og information - Status og udvikling 

 

Initiativ 8: Udarbejdelse af informationsmateriale 

Rottebekæmpelsen har udarbejdet en pjece i 2019, der illustrerer, hvordan borgerne sikrer deres hjem 

mod rotter, jf. bilag 1. I 2020 er der herudover udarbejdet en pjece, der er målrettet 

landbrugsejendomme og som anviser den optimale rottesikring, jf. bilag 1. 

 

Tilfredshedsundersøgelsen fra 2019 viste fx, at der som supplement til den mundtlige orientering med 

fordel kan udarbejdes en brochure til udlevering i forbindelse med det første besøg, og som beskriver det 

normale bekæmpelsesforløb. For at sikre en større forventningsafstemning og forståelse for 

bekæmpelsesforløbet er der udarbejdet et skema i 2020, som rottebekæmper fremadrettet gennemgår 

ved første besøg ved borger, jf. bilag 2. 

 

Borgerservice har erfaring med oprettelse af rotteanmeldelser og har overtaget denne funktion fra 2021. 
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Således kan borgere få hjælp til at oprette anmeldelser, hvis de ikke har mulighed for at gøre det via 

hjemmesiden. Borgerservice opretter anmeldelser i åbningstiden. Hvis borger ønsker yderligere dialog 

med rottebekæmpelsen, stilles telefonen direkte videre til rottebekæmpelsen eller der sendes en mail 

om, at borger skal kontaktes. Borgeren ringes op hurtigst muligt og altid samme dag, som henvendelsen 

er registreret. 

 

Initiativ 9: Opdatering af kommunens hjemmeside  

Hjemmesiden er opdateret i 2020. Ovennævnte pjecer kan fx også findes på hjemmesiden. Hjemmesiden 

vil løbende blive opdateret - også i forhold til den gældende lovgivning. 

 

Fokusområde 3: Øget forebyggelse og øget brug af alternativ bekæmpelse af rotter - Status og 

udvikling 

 

Initiativ 10: Rottespærrer på institutioner, skoler, plejehjem etc. 

44 private institutioner (skoler, plejehjem, hospitaler og bosteder) i Aarhus Kommune blev i foråret 2019 

tilbudt en undersøgelse af deres kloak samt opsætning af rottespærrer. 19 har taget imod tilbuddet. 

Opgaven blev efterfølgende sendt i udbud og er afsluttet i december 2020. Omkostningerne blev i alt 

170.000 kr. ekskl. moms, som finansieres af ejendomsskattegebyret. 

 

Initiativ 11: Samarbejde med Aarhus Vand 

Der er månedlige samarbejdsmøder vedrørende offentlige og private kloakbrud. Derudover er der fire 

årlige møder vedrørende øvrige projekter med Aarhus Vand. Her planlægges bl.a. opsætning af 

wiseconfælder i forbindelse med saneringsområder og særligt udsatte områder.  

 

Initiativ 12: Øget fokus på brug af fælder som erstatning eller supplement til gift 

Stigningen i rotteanmeldelser såvel på landsplan som i Aarhus Kommune har medført forøget fokus på at 

sikre en effektiv bekæmpelse. Dette har gjort, at Rottebekæmpelsen i 2020 oftere har benyttet 

giftbekæmpelse udendørs i modsætning til 2019. I 2020 har der fortsat været fokus på forebyggende 

bekæmpelse, hvor fældekasser er opsat i parker og kolonihaver. Områderne er valgt ud fra data, hvor der 

historisk er registreret et stigende antal anmeldelser. I 2020 og frem mod 2022 er der fortsat fokus på 

implementering af intelligente fælder, der sender besked, når en fælde er udløst. Derved sparer 

rottebekæmperne kørselstid forbundet med løbende kontrol af fangst i fælderne. De intelligente fælder 

vil fremadrettet blive benyttet ved forebyggende bekæmpelse samt hos virksomheder og private borgere. 

Der er i øjeblikket opsat ca. 450 aktive intelligente fælder.  

 

Derudover anvendes der fortsat ikke giftblokke i brønde til bekæmpelse af kloakrotter. Der er i 2019 

igangsat en testperiode med 20 nyudviklede elektroniske rottefælder i kloakbrønde i Aarhus Midtby. 

Fælderne opsamler og sender data for antallet af aflivede rotter. De elektroniske fælder flyttes til nye 

områder, når der ud fra data kan registreres, at fælderne ikke har betydelig fangst. I 2020 har der været 

behov for tilretning i forbindelse med anvendelsen af de elektroniske fælder. I slutningen af 2020 var der 

30 aktive elektroniske fælder og der er etableret et godt samarbejde med leverandøren. Der vil via 

dataindsamling frem mod 2022 blive fulgt op på effekten af fælderne. Herefter vil det vurderes, om 

antallet af elektroniske fælder i kloakkerne skal opjusteres. 

 

Rottebekæmpelsen vil frem mod 2022 forstærke det interne samarbejde i Teknik og Miljø om, hvordan 

der kan integreres forbyggende bekæmpelse ved bl.a. træbænke og træterrasser i Aarhus Midtby. Et af 

tiltagene omhandler, hvordan Teknik og Miljø kan implementere rottesikring fra begyndelsen af et 

projekt, således at problemerne håndteres, før de opstår. 

 

Initiativ 13: Undersøgelse af anvendeligheden af ugler i den forebyggende rottebekæmpelse 
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Der er opsat 32 uglekasser i parker og skove i Aarhus Kommune. Der er ugler i kasserne flere steder. 

Status for 2020 er, at der ikke er registreret ynglesucces. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har besluttet 

at lægge mere træflis i alle kasserne for at optimere forholdene for ynglesucces. Rottebekæmpelsen 

afventer i 2021 yderligere undersøgelser fra DOF, som vil vise, om uglerne yngler, og om rotter udgør en 

del af deres føde. 

 

FORVENTNINGER TIL 2021 
  

Rottebekæmpelsen har i 2020 fortsat haft fokus på effektiv bekæmpelse og på at sikre en god service. Der 

er i 2020 implementeret flere tiltag, der skal sikre en større indsats på opfølgende bekæmpelse og den 

forebyggende indsats i 2021. I udviklingen frem mod 2022, er der fortsat fokus på at implementere Smart 

Teknologi ved brug af intelligente fælder i kloakkerne og forebyggende bekæmpelse i grønne områder.  

 
Rottebekæmpelsen har fortsat fokus på de etablerede netværk med vigtige samarbejdspartnere på tværs 

af magistratsafdelingerne, hvilket giver en effektiv rottebekæmpelse på bl.a. skoler og institutioner.  

Rottebekæmpelsen har i 2020 igangsat en proces med at etablere lignende samarbejde med Sociale 

Forhold og Beskæftigelse, så magistratsafdelingerne sammen kan blive bedre til at hjælpe sårbare 

borgere, inden der opstår rotteproblemer.  

Rottebekæmpelsen fortsætter det gode samarbejde med Aarhus Vand, hvor formålet er at sikre, at 

kloaknettet vedligeholdes bedst muligt med henblik på at undgå overfladerotter.  

Fokus på samarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med forsyningen vil fortsætte fremadrettet. 

 

2020 har vist, at der er flere parametre, som bl.a. mild vinter og ændringer i borgernes aktivitet grundet 

Covid-19, der kan have betydning for antallet af rotteanmeldelser. Vinteren i 2021 har været hård 

sammenlignet med 2020. Hvorledes den hårde vinter og de igangsatte initiativer vil påvirke antallet af 

rotteanmeldelser i 2021 er endnu for tidligt at konkludere. Rottebekæmpelsen følger udviklingen tæt og 

vil fortsat arbejde for at udbyde en effektiv bekæmpelse og yde borgerne i Aarhus Kommune bedst mulig 

service.  
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BILAG 1  
 

Pjece til private grundejere vedr. rottesikring af ejendom: Link 

 

Pjece vedr. rottesikring på landbrugsejendomme: Link 

  

https://www.aarhus.dk/media/36246/rottefolder.pdf
https://www.aarhus.dk/media/53845/rottefolder_landbrug.pdf


 

12 | Tillæg 2, Rottehandlingsplan 2019 

 

BILAG 2  

 
Handlingsplan og forventningsafstemning 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand  

 

Aarhus Kommunes Rottebekæmpelse har i dag besøgt din ejendom, efter der er anmeldt rotter på adressen. 

For at sikre, at du som borger/virksomhed kender det videre forløb i rottebekæmpelsen, har bekæmperen 

udfyldt nedenstående skema. 

 

I nedenstående handlingsplan fremgår det: 

-  Hvad du som grundejer er ansvarlig for med hensyn til rottebekæmpelsen. 

-  Hvilken aftale der foretages med bekæmperen vedr. opfølgende rottebekæmpelse. 

 

Bekæmperen vil gennemgå relevante punkter i skemaet, og der laves en aftale om den videre bekæmpelse på 

ejendommen. 

 

Handlingsplan for sikring mod rotter 

 Grundejers ansvar 

Fritlægning af brønd. 

  

 

Adgang til alle lejligheder ved røgprøve.  

Positiv røgprøve eller mistanke om 

kloakbrud. Grundejer kontakter 

forsikring/kloakmester for reparation af 

brønd/kloak. 

 

Anmelder er lejer, kontakter selv ejer vedr. 

kloakbrud. 

 

 

Sikring af ejendom (tagnedløb, 

ventilationsriste, skur, huller i sokkel, 

fjerne beplantning osv.) 

 

Fjerne affald.  

 Rottebekæmperens ansvar /næste besøg 

Røgprøve.  

Aarhus Kommunes Rottebekæmpelse 

skriver til ejer vedr. udbedring af 

kloakbrud. 

 

Der er opsat fælder.  

Elektroniske fælde opsat.  

Når fælden aktiveres, vil bekæmperen tilse 

fælden hurtigst muligt. 

 

Genbesøg aftalt/ opfølgende besøg.  

 

Husk, at du altid er velkommen til at oprette en ny anmeldelse, hvis du ønsker besøg før overstående 

aftale/genbesøg eller ringe på 89404934 alle hverdage mellem 11-12. 

 

Med venlig hilsen  

Aarhus Kommunes Rottebekæmpelse 
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Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand  

Hvis der er spor af rotter på ejendommen, kan Aarhus Kommunes rottebekæmpelse tilbyde  

borgere og virksomheder følgende: 

- Foretage en røgprøve, for at undersøge om der er kloakbrud på ejendommen.  

- Undersøge ejendommen udendørs/indendørs for spor af rotter. 

- Opsætte fælder på ejendommen. Bekæmperen vurderer, hvor det er relevant. 

- Når der er en rotte i fælden, kommer bekæmperen og tømmer den. 

- Råd og vejledning vedrørende sikring af ejendommen mod rotter. 
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