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Svendborg Kommune

Byg, Natur og Miljø

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i 2019-2021

Overordnet mål

Svendborg Kommune vil, som Miljøstyrelsen og bekendtgørelsen om rottebekæmpelse lægger op til, 
udføre rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse mod rotter, så vidt det er muligt.

Det er kommunens plan, at der skal arbejdes mere med forebyggelse mod resistens ved hjælp af 
information og orientering. 

Tildelte ressourcer  

De tildelte økonomiske ressourcer dækker i dag alene den lovpligtige forpligtigelse i forhold til bekæmpelse 
af rotter, via anmeldelser.

Der er afsat et årsværk som personalemæssig ressource.

Udlicitering

Rottebekæmpelsen er udliciteret til et privat firma.

I forbindelse med et kommende udbud vil der blive foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at 
hjemtage hele eller dele af bekæmpelsesopgaven.

Målelige succeskriterier

Svendborg kommune har i forbindelse med nuværende kontrakt med eksternt firma en responstid på fire 
arbejdsdage ved anmeldelse af rotter udenfor. Ved anmeldelse af rotter inde i beboelse, skoler, børnehave, 
og lignende er der en responstid på én arbejdsdag. 

Der foretages løbende kontrol af, at responstider overholdes, og det er forbundet med pålæg                                                                                                                              
af bod, hvis responstider ikke overholdes.

Forebyggelse mod resistens

Forebyggelse mod resistens vil ske ved målrettet information til alle personer i Svendborg Kommune, der er 
i besiddelse af en R2-autorisation samt ved generel orientering på kommunens hjemmeside.
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Tilsynspligtige ejendomme 

Der er i forbindelse med lovændringen pr. 29. december 2017 sket en ændring af de ejendomme, der 
automatisk skal have tilsyn for rotter. Før var det alle ejendomme i landzone og landbrug i byzone, der som 
minimum skulle have besøg hvert andet år. I alt ca. 4.500 ejendomme.

Nu omfatter tilsynspligtige ejendomme alle 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 fødevare til mennesker, det er ca. 540 ejendomme.

Hvor det vurderes nødvendigt, vil Svendborg Kommune pålægge ejer af tilsynspligtige ejendomme påbud 
om sikring af bygninger mod indtrængen af rotter og oprydning omkring bygninger, som et led i 
forebyggelsen mod rotter. Det vil altid være en individuel vurdering fra sag til sag, og det er kommunen, der 
lægger niveauet for sikring mod rotter.

Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, og fødevarevirksomheder.

Svendborg Kommune udfører alene den lovpligtige bekæmpelse. Der foretages derfor ikke bekæmpelse på 
ikke-lovpligtige ejendomme. 

Privat rottebekæmpelse

Privat rottebekæmpelse er tilladt.

Privat rottebekæmpelse omfatter både personer med R2-autorisation i overensstemmelse med 
rottebekendtgørelsens bestemmelser og privat anvendelse af fuldt autoriserede rottefængere (R1) uden 
om den kommunale rottebekæmpelse.

Der vil blive ført løbende tilsyn med udførelsen af rottebekæmpelsen hos de private rottebekæmpere. 
Tilsynet vil blive tilrettelagt som stikprøvekontrol.

Kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen.

Et samarbejde med Svendborg Vand i forbindelse med bekæmpelse af rotter i de offentlige kloakledninger 
er en mulighed, men der foreligger ingen aktuelle planer om dette.

Behovet vil løbende blive vurderet i forhold til udviklingen på området.

Kloakker og stikledninger hos private

Der foretages i dag ikke bekæmpelse af rotter i private kloakker.

Havnearealer, kommunale genbrugsstationer samt lossepladser og deponier

Kommunen foretager kun aktiv rottebekæmpelse disse steder via anmeldelser. 

Vildtfodringspladser samt hønsehold

Der foretages aktiv rottebekæmpelse disse steder via anmeldelser. 
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Kommunen har intet overblik over, hvor mange vildtfodringspladser der findes på/i private og offentlige 
arealer/skove. 

Hvad der er tænkt som mad til vilde fugle, andre dyr samt høns i haven kan desværre tiltrække rotter.  Der 
vil blive informeret 1-2 gange årligt i lokalt medie fx, avis, ugeavis, lokalradio, suppleret med information på 
svendborg.dk, eller andet elektronisk medie med orientering til både skovejere og private borgere om 
forebyggelse af rotter ved vildtfodringspladser samt hønsehold.

Rottespærrer

Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner:     
Bekendtgørelsen om rottebekæmpelse gældende fra 1. januar 2016 lagde op til, at kommunen overvejede 
at opsætte rottespærrer på stikledninger der fører ind til alle eksisterende kommunale skoler, plejehjem og 
daginstitutioner. De kommunale bygninger som bekendtgørelsen beskrev, blev gennemgået, og hvor det 
har været teknisk muligt og hensigtsmæssigt blev det monteret. 

I henhold til den nye bekendtgørelse fra 29. december 2017, skal kommunalbestyrelsen, hvor det er teknisk 
muligt, opsætte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og 
daginstitutioner. Det gælder også på regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. 

Alle disse bygninger skal have etableret rottespærre senest 1. januar 2021. 

Byggemodninger      
Ved diverse kommunale byggemodninger er rottespærrer obligatoriske.

Godkendt på Miljø- og Naturudvalgets møde den 6. november 2018

Svendborg Kommune
Byg og BBR


