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1.0 Baggrund
Den 26. juni 2012, vedtog folketinget ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
bek. 696 af 26-06-2012. Hvidovre kommune vil efterleve den nye bekendtgørelse.
Den nye bekendtgørelse foreskriver, at alle kommuner skal have en handlingsplan for
forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der som minimum skal fornyes hvert 3 år.
Nærværende handlingsplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen og erstatter Hvidovre
Kommunens rottestrategi fra 2009.

2.0 Indledning
Hvidovre kommune modtager årlig ca. 1400 anmeldelser om rotter. Pt. skønnes det, at ca. 1/6 er
indendørsrotter.
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Figur 1. Antal rotteanmeldelser fordelt over år.
Figuren viser et stigende antal af rotteanmeldelser over år. I 2008 gennemførte kommunen
kampagner omkring rotteanmeldelser og vigtigheden af at anmelde rotter, samtidigt blev det muligt
med elektronisk anmeldelse. I 2009 ansatte kommunen egne rottebekæmpere for at få et større
fokus på bekæmpelse af rotter. Om antallet af rotter er steget i kommunen eller om der er det
samme antal, blot nu bliver anmeldt, vides ikke.

2.1 Ressourcer og økonomi
Hvidovre kommune har egne medarbejdere til at sikre en effektiv rottebekæmpelse. Der er to
fastansatte rottebekæmpere til bekæmpelse af rotter. Begge medarbejdere er desuden uddannet
som kloakmester.
Når der er fravær ved de faste rottebekæmpere og i spidsbelastningsperioder tilkøbes ressource
ved Vej- og Parkafdelingen, hvor der er en afløsningsfunktion, med to medarbejdere. De 4
medarbejdere har gennemgået den obligatoriske uddannelse for at få autorisation til at bekæmpe
rotter.
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Hvidovre kommune har en rådighedsvagt, således at f.eks. rotter indendørs også kan bekæmpes
uden for normal arbejdstid.
Udgifterne til rottebekæmpelse finansieres med et gebyr, der opkræves via
ejendomsskattebilletten. I 2014 opkræves 0,05 promille svarende til 2.438.340 kr. Dette beløb
dækker alt i forhold til rottebekæmpelse, herunder lønninger, bekæmpelse, administration og
rådighedsvagten.

2.2 Anvendelse af gift
Af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for resistensudvikling, har Hvidovre kommune
længe haft fokus på at bruge den mildeste gift som muligt ved rottebekæmpelse.
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Figur 2: Antal rotteanmeldelser sammenholdt med forbrug af gift.
I figur 2. ses forbrug af gift over de sidste 10 år sammenholdt med antal af rotteanmeldelser. Det
fremgår af figuren, at anvendelse af gift er blevet væsentlig reduceret over de sidste 10 år. I 2007
stoppede kommunen med at anvende gift i kloakken, for at undgå resistens, og siden er der brugt
den mildeste form for gift i rottebekæmpelsen.

3.0 Handlingsplanens indhold
Handlingsplanen skal jf. bekendtgørelsen § 6 indeholde følgende emner:
 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
 Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.
Endvidere skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder
vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:
 Ejendomme i landzone
 Ejendomme i byzone, sommerhusområder og koloniområder
 Fødevarevirksomheder
 Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer),
Havnearealer
 Kommunale genbrugsstationer
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Lossepladser og deponier, ikke relevant for Hvidovre
Vildtfodringspladser, ikke relevant for Hvidovre

4.0 Mål 2014-2016
Hvidovre Kommune overordnede målsætning er at bekæmpe rotter målrettet og effektivt, således
at borgere og virksomheder kan føle sig trygge.
Hvidovre kommune følger bekendtgørelsen i forhold til bekæmpelse af rotter.
Generelt tilstræbes det at anmelderen får besøg af en rottefænger inden for et døgn, hvis der er
anmeldt indendørsrotter og inden for 8 dage hvis der er anmeldt udendørsrotter. I
spidsbelastningsperioder, hvor der konstateres mange rotter indendørs, vil prioriteringen dog altid
være at bekæmpe indendørsrotter før udendørs rotter.
Indsatområderne vil i 2014-2016 være:
- Fokus på elektronisk indberetning
- Sikre besøg inden for et døgn ved indendørsrotter
- Bedre information til borgere og ejendomsselskaber
- Rottespærre på kommunale ejendomme
- Systematisk registrering og oversigt af sikringsordninger
Nedenfor er de enkelte indsatsområder nærmere beskrevet med forskellige mål for 2014-2016.
Mål
80 % af
rotteanmeldelserne
tilgår kommunen
elektronisk via
selvbetjeningsløsning

Succeskriterier
01-12-2014 skal jf.
regeringens
digitaliseringsplan 80
% af
rotteanmeldelserne
foregå elektronisk.

Handlingsplan
I 2013 foregik ca. 56 % af
anmeldelserne elektronisk.

Tidsplan

Møde med Borgerservice om
at henvise flere borgere der
ringer via telefon til den
elektroniske løsning, som
allerede findes på
hjemmesiden i dag.

Maj-juli 2014

Målet indgår som en del af
kommunens overordnede
arbejde med
digitaliseringsplan.

Juni-dec 2014

Antal af elektroniske
anmeldelser kan måles i
rotteanmeldelsesprogrammet
Pestikom.
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Mål
Akutte rotter

Mål
Information i
Hvidovre Avis

Mål
Informationsmøder
for Boligselskaber

Succeskriterier
Alle
borgere/virksomheder
får besøg af en
rottefænger inden for
et døgn ved
indendørsrotter

Handlingsplan
Inden for normal
arbejdstid prioriterer
rottefængerne
besøgene.

Succeskriterier
Annoncer/artikler i
Hvidovre Avis 3-4
gange om året

Handlingsplan
Der indrykkes
annonce i forbindelse
med bekæmpelse af
rotter i landzone.

Tidsplan
Forår og efterår 2014,
2015, 2016, annoncer
om bekæmpelse rotter
i landzone.

Artikler om tiltag
borger selv kan gøre
for at undgå rotter.

Løbende
artikler/annoncer om
info til borgerne.

Handlingsplan
Rottefængerne
afholder foredrag med
repræsentanter for
boligselskaberne, så
boligselskaberne har
mulighed for at stille
spørgsmål og få viden
om at rottesikre.

Tidsplan
Møder afholdes 2015
og 2016.

Succeskriterier
2-3 boligselskaber i
kommunen inviteres
om året til et
informationsmøde om
rottebekæmpelse.
Boligselskaberne
bliver bedre til at
observere og sikre
mod rotter.

Tidsplan
Hver dag 2014-2016.

Uden for normal
arbejdstid er
proceduren at
Hovedvagten I Vej- og
Parkafdelingen tjekker
Pestikom 1-2 gange i
døgnet og vurderer
om der skal ske
udrykning uden for
normal åbningstid.

Mødeindhold
planlægges oktober –
november 2014

6

Mål
Nye pjecer til
uddeling

Succeskriterier
Eksisterende pjecer er
opdateret.

Handlingsplan
Nuværende pjecer,
som uddeles ved
rottebesøg skal
opdateres i forhold til
den nye
bekendtgørelse og
organisationsændring
med nyt navn og
adresse.

Tidsplan
Efterår 2014

Pjecerne skal lægges
på kommunens
hjemmeside, så
borgerne kan
downloade dem

Efterår 2014

Succeskriterier
At rottespærrer er
etableret inden den
26-06-2015 på de
kommunale
institutioner, skoler og
plejehjem hvor det er
teknisk muligt, således
at rotters adgang til
kommunens
ejendomme
begrænses.

Handlingsplan
By- og
Teknikforvaltnings
Ejendomsafdeling
undersøger
mulighederne for
opsætning af
rottespærrerne.

Tidsplan
2014 undersøgelse af
hvor der kan opsættes
rottespærrer og hvor
det teknisk ikke kan
lade sig gøre.

Succeskriterier
At virksomheder, der
har en sikringsordning,
altid er ajourført i
acadre (kommunens
journaliseringssystem)

Handlingsplan
Acadre ajourføres
løbende i forhold til
tilmeldte/frameldte
sikringsordninger

Tidsplan
Løbende

De firmaer som ikke
har indberettet
oplysning om
giftforbrug, får sendt
brev fra kommunen
om vores vilkår.

Årligt i forbindelse
med indberetning til
naturstyrelsen.

Pjecerne skal kunne
downloades på
kommunens
hjemmeside.

Mål
Rottespærring på
kommunale
ejendomme

Mål
Systematisk
registrering og
kontrol af
sikringsordninger

Sikre at oplysning om
giftforbrug er
indberettet til
naturstyrelsen

2014-2015 etablering
af rottespærrer.
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