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10 dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) vedrørende Rotte- 
bekæmpelse  

 
Forespørgsel: 
Enhedslisten ønsker en redegørelse for omfanget af rotteplagen og den 
rottebekæmpelsesindsats, der foregår i kommunen.  
Hvilke muligheder har kommunen for at kontrollere, stikledningerne i kloak-
systemet, hos private boligejere? Hvilke bruger Århus kommune?  
Har boligejerne mulighed for at få kommunen til at kontroller, om der er brud 
på stikledninger der ikke er på offentlig grund?  
Hvad gør kommunen for at hjælpe århusianerne med at vedligeholde deres 
kloaksystem?  
Er der mulighed for at der kan søges om, og gives tilskud til reparation at 
stikledning, eller andre foranstaltninger (f.eks. rottespærre i afløbsrørene)? 
Hvis ikke, redegøres der for de juridiske muligheder, hvis kommunen måtte 
ønske det. 

 
Svar:  
Omfang og indsats 
Nedenstående oversigt viser antallet af anmeldelser af rotter i perioden 
2010- 2017.  

  
Som det fremgår, er der over de seneste 6-7 år sket en markant udvikling i 

antallet af rotteanmeldelser. Denne tendens ses mange andre steder i lan-

det. De forskellige gnaverarter er kendt for bestandssvingninger, Hvorvidt 
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der er tale om sådanne naturlige udsving, eller om andre forhold også gør 

sig gældende, er vanskeligt at vurdere. 

 

En stor del af rotteudfordringerne skyldes dog defekte stikledninger. Tallene 

for de seneste 3 år viser, at Rottebekæmpelsen årligt konstaterer ca. 850 

kloakbrud, hvoraf ca. 85% er på den private del af kloaknettet. Det er Rotte-

bekæmpelsens erfaring, at ét enkelt brud kan give anledning til flere anmel-

delser og ikke mindst mange rotter på overfladen. 

 
Følgende link til kommunens hjemmeside henviser til den byrådsvedtagne 
rottehandlingsplan 2016-2018. 
http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/teknik-og-miljoe/miljoe-og-
energi/virksomheder-og-jord/rotter/rottehandlingsplan-2016-2018.pdf 

 

Handlingsplanens overordnede målsætning for rottebekæmpelsen er at fo-

rebygge og bekæmpe rotter effektivt gennem en omkostningsoptimeret ind-

sats i overensstemmelse med gældende lovgivning og de af Miljøstyrelsen 

fastsatte retningslinjer. Rottehandlingsplanen redegør bl.a. for de tiltag og 

den bekæmpelse, der er besluttet iværksat til opnåelse af de beskrevne mål 

samt de hertil tildelte ressourcer. 

 

I handlingsplanen beskrives følgende tiltag: 

• Rottespærrer ved kommunale ejendomme 

• Kampagnebesøg i landzone og landbrugsejendomme i byzone med 

fokus på ejendomme med lejlighedsvis rotteforekomst 

• Bekæmpelse af rotter på særlige arealer (det offentlige rum) 

 
Som servicemål for den praktiske tilrettelæggelse af rottebekæmpelsen er 
det i handlingsplanen fastsat, at  

• Der senest 2. hverdag efter en anmeldelse om rotter skal en be-
kæmper på tilsynsbesøg med henblik på at indlede en bekæmpelse. 

• I tilfælde af rotter indendørs i beboelser, institutioner eller på fødeva-
revirksomheder foretages tilsynsbesøg samme dag eller senest næ-
ste hverdag 

• Bekæmperen skal rådgive om tiltag til forebyggelse af rottefore-
komst 

• Den enkelte borger får god information om bekæmpelsesforløbet 

 
Kontrol af private stikledninger  
Rottehandlingsplanen omfatter ikke et kommunalt tiltag om en opsøgende, 

forebyggende inspektion af private stikledninger, men hvis der ved tilsyn 

efter anmeldelse om rotter er mistanke om en kloakdefekt, foretages en 

røgprøve, der kan påvise eventuelle brud på kloaksystemet, og 

bekæmperen skal rådgive om tiltag til forebyggelse af rotteforekomst og 

vedligehold af kloaksystemet.   

.  
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Grundejeren må herefter rekvirere hjælp til kloakkontrol og evt. renovering 
hos en kloakmester.  

 
Det kan dog oplyses, at Aarhus Vand A/S tilbyder grundejere i 

renoveringsområder at udskifte deres stikledning for ejerens regning, så der 

sker en samtidig renovering af også de private stikledninger. 

Rammer for kommunens indsats 

Ingen af Aarhus Kommunes eksisterende tilskudsordninger vil kunne dække 

reparationer af private stikledninger eller andre foranstaltninger fx rotterotte-

spærre. 

 

Hvis vi som kommune skal udføre opgaver i form af fx en opsøgende, fore-

byggende inspektion af private stikledninger eller yde tilskud til private 

grundejere til renovering af stikledninger, skal vi have hjemmel hertil – enten 

i lovgivningen eller i kommunalfuldmagtsreglerne.  

 

Selvom Miljøbeskyttelseslovens § 17 stk. 1 placerer ansvaret for en effektiv 

rottebekæmpelse hos kommunen, fremgår det udtrykkeligt af § 17, stk. 2 og 

Rottebekendtgørelsens § 4 (bekendtgørelse nr. 1723 af 17/12 2017), at 

grundejere har ansvaret for at rottesikre og renholde deres ejendomme her-

under brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejen-

dommene begrænses mest muligt. 

 

Dertil kommer, at kommunen i henhold til rottebekendtgørelsens § 10 kan 

meddele en grundejer påbud om at undersøge for rotter og udføre de for-

nødne foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af 

rotter. Efterkommer grundejeren ikke et sådant påbud, kan kommunen i 

henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 17, stk. 5 lade det udføre for grundeje-

rens regning. 

 

Rottebekendtgørelsen indeholder ikke hjemmel til en kommunal tilskudsord-

ning, og da der i lovgivningen er taget klar stilling til, hvad der er kommunens 

opgaver, og hvad der er grundejerens, vurderes kommunalfuldmagtsregler-

ne heller ikke at kunne udgøre det nødvendige hjemmelsgrundlag. 

 

Vurderingen er derfor, at kommunen ikke lovligt kan påtage sig at udføre en 

opsøgende, forebyggende inspektion af private stikledninger eller at yde 

tilskud til grundejeres renovering af private stikledninger. 

 

Andre mulige initiativer 

Når bekæmperen i forbindelse med en anmeldelse af rotter konstaterer klo-

akbrud enten visuelt eller ved en røgprøvning, benytter Teknik og Miljø sig 

om nødvendigt allerede i dag af muligheden for at påbyde grundejere at 

vedligeholde deres stikledninger med henblik på at forebyggelse og be-

kæmpelse af rotter.  
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Som situationen er i dag, har Teknik og Miljø dog ikke ressourcer til at 

foretage opsøgende, forebyggende inspektioner eller igangsætte flere 

kampagner end de initiativer, Byrådet har besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af Rottehandlingsplanen. 

Teknik og Miljø kan anbefale, at Byrådet afsætter flere ressourcer til 

sådanne initiativer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Bünyamin Simsek  
Rådmand  / Anders Maltha Rasmussen 
   Konst. centerchef 


