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1. Indledning 

Rotterne er kommet frem i lyset! Rotter, rottesikring og forebyggelse fylder mere og mere både i selve bekæm-
pelsesopgaven, men også i medierne. Selvom de seneste rottebekendtgørelser har øget kravene til både bekæm-
pelse og forebyggelse, stiger antallet af anmeldelser i de fleste kommuner – også i Albertslund. Og der er på nu-
værende tidspunkt ikke noget, der peger på, at antallet er på vej ned igen.  

Det øgede antal anmeldelser giver anledning til at se på både forebyggelsen og bekæmpelsen. Er der noget man 
kan gøre anderledes eller mere effektivt? 

Det væsentligste fokus i rottebekæmpelsen er altid at sikre en hurtig og effektiv bekæmpelse, så de der måtte få 
rotterne tæt på livet, får den bedst mulige hjælp, hurtigst muligt. 

Vores rottedata viser tydeligt, at det ikke er nok blot at sætte hurtigt ind med bekæmpelse. Vi har årligt en del, 
som gentagne gange må anmelde rotter på samme adresse. De gentagne anmeldelser kan enten skyldes, at be-
kæmpelsen ikke har været effektiv nok, eller at årsagen til rottetilholdet ikke er fundet og/eller håndteret korrekt. 

Ofte kræver en effektiv bekæmpelse en her og nu-indsats fra den kommunale bekæmper og en efterbehandling 
fra grundejerens side. 

I det hele taget er der behov for, at vi i højere grad ser rotterne som et fælles ansvar. Det er ganske rigtigt kom-
munens ansvar at bekæmpe dem, men kommune, borgere, grundejere og virksomheder skal i fællesskab sikre, at 
vores handlinger og vaner ikke er med til forbedre rotternes vilkår og dermed øge bestanden. 
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2. Flere anmeldelser – igen…

Antallet af rotteanmeldelser er landet over steget de seneste år – også i Albertslund. I 2016 oplevede vi en stig-
ning på hele 53%, og efter et lille fald i antallet af anmeldelser i 2017, ligner det i skrivende stund, at 2018 vil 
blive et nyt rekordår med over 600 anmeldelser. 

År 2013 2014 2015 2016 2017
Antal anmeldelser 335 357 349 542 524

Tabel 1: Antal anmeldelser pr. år i perioden 2013-2017.

Udviklingen i antallet af anmeldelser er ikke nødvendigvis udtryk for, at bestanden af rotter har udviklet sig til-
svarende, men det er trods alt den bedste rettesnor vi har. 

Det er naturligvis svært at vurdere, hvad der påvirker rottebestanden og dermed antallet af anmeldelser, men der 
er givetvis tale om flere faktorer, for eksempel:

 Klimaforhold, specielt milde vintre
 Øget opmærksomhed på rotter i medierne og dermed hos borgerne
 Øget digitalisering har gjort det lettere at anmelde rotter
 Let adgang til føde, for eksempel spiseligt affald og fuglefodring 
 Flere restriktioner på anvendelse af rottegift
 Store renoverings og anlægsprojekter, som indebærer kloakarbejde

Vi følger naturligvis udviklingen tæt og forsøger hele tiden at finde og iværksætte indsatser, der kan påvirke bå-
de antallet af anmeldelser og rottebestanden. 

Fokus på at nedbringe giftforbruget har øget kreativiteten i udviklingen af nye fældetyper, og vi ser nu flere 
spændende nye løsninger, der kan integreres i byrummet, og som i det skjulte kan bidrage til både at monitorere 
og bekæmpe rotterne. Vi håber, at nye teknologiske løsninger kombineret med løbende kommunikation om gode 
”rottevaner” kan bidrage til at vende kurven i de kommende år.  
 

3. Kloakker og stikledninger

3.1 Kloakrottebekæmpelse 
Der udføres som udgangspunkt ikke systematisk bekæmpelse af rotter i kloakken, da rotter i kloakken ikke ud-
gør et problem, så længe kloakken er intakt. I situationer hvor der i specifikke områder er tegn på ekstraordinær 
rotteaktivitet forbundet med kloakken, iværksættes efter behov bekæmpelse med gift. 
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3.2 Rottespærre
Med den seneste bekendtgørelse er kravene til montering af rottespærre på kommunale institutioner skærpet. 
Hvor de før skulle opsættes, hvor det både var hensigtsmæssigt og teknisk muligt, skal de nu opsættes på alle in-
stitutioner, hvor det blot er teknisk muligt. 

Da stikledningerne til de kommunale institutioner er overdraget til HOFOR, har det ikke tidligere været hensigts-
mæssigt for kommunen at montere rottespærre, da ansvaret for driften i stikledninger med rottespærre falder til-
bage til kommunen.   

Fra 2019 påbegynder montering af rottespærrer på samtlige kommunale daginstitutioner, skoler og plejehjem. 
Private skoler og daginstitutioner tilbydes ligeledes montering af rottespærre. 

3.2.1 Rottespærre på private ejendomme
Flere og flere borgere får monteret rottespærre i deres privat bolig uden at kende HOFORs forbehold mod dem. 
HOFOR er derfor af kommunen opfordret til at orientere borgerne om hvilket ansvar, der påhviler dem i de til-
fælde, hvor en privatmonteret rottespærre giver anledning til driftsproblemer. 

4. Økonomi og ressourcer

Den kommunale rottebekæmpelse finansieres med hjemmel i bekendtgørelsen af et gebyr, der opkræves sammen 
med ejendomsskatten. Det er alle kommunens grundejere, der er med til at betale for rottebekæmpelsen. 

Gebyret finansierer hele bekæmpelsesopgaven, montering af rottespærre på kommunale og private institutioner, 
samt løn- og driftsudgifter forbundet med rottebekæmpelsen. 

I 2019 opkræves et gebyr på 5,24 promille af ejendomsskatten, svarende til 986.000 kr. Gebyret er steget både 
som følge af stigningen i antallet af anmeldelser, som har gjort rottebekæmpelsen dyrere og som følge af de 
kommende udgifter til montering og servicering af rottespærre på kommunale bygninger. 

5. Privat bekæmpelse

Med den seneste rottebekendtgørelse er det blevet op til kommunerne at beslutte, om de tillader privat bekæm-
pelse. 

Privat bekæmpelse sker typisk som følge af sikringsaftaler, hvor virksomheder eller borgere indgår kontrakt med 
et firma om undersøgelse og rottesikring af deres ejendom. I sjældnere tilfælde sker den private bekæmpelse hos 
borgere, som ønsker rottebekæmpelse udenfor kommunens åbningstid, og derfor indgår aftale med bekæmpel-
sesfirma. Den sidste form for bekæmpelse er dog ikke særligt aktuel i Albertslund, hvor vi i flere år har bekæm-
pet rotter i weekender og på helligdage. 
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I Albertslund Kommune tillades privat bekæmpelse. Det forventes naturligvis, at alle regler om såvel sikrings-
ordninger og bekæmpelse efterleves, ligesom det forventes, at kommunen orienteres om indgåelse og opsigelse 
af sikringsaftaler, samt når der opdages tegn på rotter på en sikret ejendom. 

Senest en måned efter afslutningen af bekæmpelsen på en ejendom skal kommunen orienteres svarende til be-
kendtgørelsens (BEK 1723) bilag 6. Oplysningerne sendes til mt@albertslund.dk. 

5.1 Samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer
Albertslund Kommune indgår gerne i samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer, og forventer at blive inddra-
get i bekæmpelsen i de tilfælde, hvor der opdages rottetilhold, som formodes at gå udover den sikrede ejendom.

5.2 Tilsyn med privat bekæmpelse
Der føres løbende tilsyn med firmaer, der udfører privat bekæmpelse i kommunen. 

Tilsynet vil typisk ske både administrativt, i form af rekvirering af informationer om omfang og bekæmpelses-
metoder, når sager anmeldes til kommunen, og fysisk, ved kontrol af opsatte kasser og udført bekæmpelse. Til-
syn vil især forekomme i de tilfælde, hvor der kommer gentagne anmeldelser fra samme adresse.

6. Målsætning og mål

Den overordnede målsætning for rottebekæmpelsen i Albertslund er at begrænse gener fra rotter mest muligt og 
sikre, at rotter ikke optræder udenfor kloakkerne.

I den kommende periode vil målsætningen blive understøttet af følgende mål:

6.1 Færre gentagne anmeldelser
På omkring hver 10. adresse som der anmeldes rotte på, kommer der gentagne anmeldelser indenfor samme år. I 
nogle tilfælde modtager vi helt op til 6 anmeldelser fra samme adresse på et år. 

I tabellen herunder ses det, hvordan de gentagne anmeldelser fordeler sig de seneste 3 år. 

2015 2016 2017
Adresser med 2 anmeldelser 34 44 38
Adresser med 3 anmeldelser 4 11 8
Adresser med 4 anmeldelser 1 2 2
Adresser med 5 anmeldelser 0 1 0
Adresser med 6 anmeldelser 1 1 1

Tabel 2: Antal adresser, hvor der indenfor samme år anmeldes rotter mere end én gang.

mailto:mt@albertslund.dk
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Uanset om gentagelserne skyldes, at bekæmpelsen ikke har været effektiv nok, eller om det skyldes, at årsagerne 
til rottetilholdet ikke er fundet og tilgangen er stoppet, så er det et oplagt indsatsområde at få nedbragt antallet af 
gentagne anmeldelser.  

6.1.1 Handlinger

 At opmærksomheden på dobbelt anmeldelser (sager hvor der på samme adresse er flere åbne anmeldelser) 
øges hos både bekæmpere og administrativt personale. Krav om opmærksomheden er også indskrevet i ud-
budsmaterialet i udbud gennemført i efteråret 2018. 

 At årsager til rottetilhold findes og grundejere/ejendomskontorer orienteres om årsagen og får anvisninger 
til, hvordan de afhjælper, at yderligere rotter opnår tilhold på ejendommen. 

 At der tidligere sættes ind med håndhævelse i form af påbud i sager, hvor grundejere ikke efterkommer hen-
stillinger fra den kommunale rottebekæmper, for eksempel i sager med uhensigtsmæssig fuglefodring, høn-
sehold der ikke er sikret og kloakbrud, der ikke udbedres hurtigst muligt.

6.1.2 Succeskriterie

 At antallet af gentagne anmeldelser falder til under 5% i 2020 og 3% i 2021. 

6.2 Rottespærre på skoler, institutioner og plejehjem
Som beskrevet i punkt 3.2 er lovgivningen ændret, så der nu skal monteres rottespærre på alle børneinstitutioner, 
skoler, plejehjem og hospitaler. Da monteringen kræver forudgående undersøgelse af ledningen opstrøms, samt 
tilsyn og service efterfølgende, opdeles indsatsen, så halvdelen af enhederne monteres i 2019, mens den anden 
halvdel monteres i 2020. 

6.2.1 Handlinger 

 At stikledninger på børneinstitutioner, skoler og plejehjem undersøges med henblik på eventuel bekæmpelse 
eller udbedring af skader, hvorefter der på ledningerne monteres spærre, hvor det er teknisk muligt. 

 At der etableres et drifts- og servicesystem, så rottespærre jævnligt tilses og renses for at sikre sikker drift. 

6.2.2 Succeskriterie

 At der senest ved udgangen af 2020 er monteret rottespærrere på alle børneinstitutioner, skoler og plejehjem, 
hvor det er teknisk muligt, samt at der er etableret løbende tilsyn og servicering på alle rottespærrer. 

6.3 Rottespærre på private stikledninger
Mange borgere får i disse år monteret rottespærre på deres stikledninger. Ikke mindst fordi mange kloakmestre 
tilbyder dem i forbindelse med andet kloakarbejde. Dog informerer kloakmestrene ikke om HOFORs forbehold 
mod rottespærre, som betyder, at borgerne selv er ansvarlige for spuling af kloakken, hvis der er monteret rot-
tespærre i stikledningen. 

6.3.1 Handlinger

 At der i samarbejde med HOFOR informeres om driftsforpligtelser, når der er monteret rottespærre på priva-
te stikledninger. 

6.3.2 Succeskriterie

 At information i løbet af 2019 bliver lettilgængelig for borgerne. 
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6.4 Nye bekæmpelsesmetoder
Der sker i disse år en stor udvikling i metoder og materialer til bekæmpelse af rotter, hvor forskellige teknologier 
anvendes. Vi råder allerede over ca. 35 fælder udstyret med sim-kort, der  selv giver besked, når de smækker og 
som blandt andet kan monteres i soklen på skraldespande i byrummet. Og det er kun begyndelsen. Iderigheden er 
stor og mange nye fældetyper kommer til hvert år. Vi ønsker at være med til at afprøve de forskellige typer af 
fælder med henblik på at finde løsninger, der effektivt kan bidrage til bekæmpelsen i kommunen. 

6.4.1 Handlinger

 At nuværende intelligente fælder opsættes i skraldespande og at der etableres et samarbejde om drift af fæl-
derne med Materialegården. 

 At markedet løbende undersøges for nye løsninger og både kommune og den kommunale rottebekæmper 
deltager aktivt i afprøvelsen af nye løsninger. 

 At rottebekæmpelse indtænkes ved udvælgelse og indkøb af byudstyr, for eksempel skraldespande.

6.4.2 Succeskriterie

 At der i 2021 er idriftsat 100 intelligente fælder i byrum og parker. 

6.5 Information om rottesikring og forebyggelse
Forebyggelse og sikring mod rotter er mindst lige så vigtig som effektiv bekæmpelse. Vi kan alle med den rigti-
ge viden og gode vaner bidrage til, at det bliver sværere for rotter at etablere sig i og ved vores boliger og virk-
somheder, samt i byrummet. Der er derfor behov for løbende at informere borgere og virksomheder om hvordan 
man forebygger og sikrer sig mod rotter. 

6.5.1. Handlinger

 At der løbende på sociale medier, kommunens hjemmeside og i lokale medier informeres om rottesikring og 
forebyggelse. 

 At det ved arrangementer, for eksempel Grøn Dag, bliver muligt at møde rottebekæmperne og stille spørgs-
mål om rottebekæmpelse, forebyggelse og sikring. 

6.5.2 Succeskriterie

 At der gennemføres mindst to årlige informationskampagner om rottesikring og forebyggelse. 


