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Indledning og baggrund 
 
 
 

Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen jf. 

Bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

 
Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og Byrådet skal revidere handlingsplanen 

minimum hvert 3. år. 
 

Handlingsplanen skal, jf. § 5 som minimum indeholde følgende: 
 

 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 

 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

 Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 

 Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Forsyningen om 

kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.) 

 Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat 

bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder 

 Plan for kommunens tilsyn med privat bekæmpelse, hvis kommunen tillader privat bekæmpelse. 

Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter på følgende steder: 
 

• Tilsynspligtige ejendomme jf. § 8 stk. 1 
• Andre ejendomme end tilsynspligtige jf. § 9 
• Fødevarevirksomheder 
• Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer) 
• Havnearealer 
• Kommunale genbrugsstationer 
• Deponeringsanlæg 
• Vildtfodringspladser. 



2 

 

 

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 
 

Hillerød Kommunes overordnede mål er at bekæmpe rotter effektivt året rundt. Der skal ydes en hurtig 

indsats til borgerne efter anmeldelse af rotter og bekæmpelsen skal fortsættes indtil 

ejendommen/området anses for rottefri. 
 

Borgere skal anmelde rotter via kommunens IT system driftweb, som er en webbaseret 
selvbetjeningsløsning. Efter en rotteanmeldelse vil borgeren få besøg af en rottefænger. 

 

Er der tegn på rotter uden for ejendommen vil borgeren få besøg af en rottefænger inden for 3 hverdage. I 

tilfælde af rotter i beboelsesejendomme, institutioner eller fødevarevirksomheder vil borgeren få besøg af 

en rottefænger samme hverdag og senest 24 timer efter anmeldelsen eller på førstkommende hverdag. 
 

Udkald sker i weekender og på helligdage efter samme principper som på hverdage jf. §7. Dvs. modtages 

anmeldelsen inden kl. 12.00, skal den så vidt muligt køres samme dag. Modtages anmeldelsen efter kl. 12. 

kan udkørsel finde sted næste dag. Det betyder at modtages en anmeldelse efter kl. 12. på søndage sker 

udkørslen først mandag. 
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Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 
 

Hillerød Kommune har indgået i et fælles kommunalt udbud med 5 nærliggende kommuner i perioden 

2019-2021. Det er aftalt, at vi fortsætter med et fælles kommunalt samarbejde med de øvrige kommuner. 

Der vil herefter blive indgået en kontrakt med et skadedyrsbekæmpelsesfirma, som udfører det praktiske 

bekæmpelsesarbejde. Kontrakten vil gælde for en 4-årig periode, hvorefter der igen skal laves et nyt 

udbud. 
 

Hillerød Kommune forpligter sig til at lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret og professionel 

arbejdskraft, der efterlever de til enhver tid gældende regler om autorisation. 
 

Kommunens administration af rottebekæmpelse er placeret i By og Miljø afdelingen. By og Miljø tager sig 

af de administrative opgaver såsom: udsendelse af forvarsel om påbud til borgere og virksomheder, 

opfølgning på diverse påbud samt formidling af anmeldelser af rotter til skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, 

Hillerød Forsyning A/S og borgere. 
 

Ca. 4 gang om året afholdes statusmøde mellem skadedyrsbekæmpelsesfirmaet og Hillerød Kommune. 
 

Ligeledes har kommunens administration løbende erfa møder med de nordsjællandske kommuner, 

årsmøde med driftweb leverandøren samt status møder med de kommuner, der har indgået en 

fælleskontrakt med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet. 
 

Kommunen opkræver betaling til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse 
sammen med de kommunale ejendomsskatter. Det er således grundejerne der betaler for udgiften til 
rottebekæmpelsen. 

 

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien 

i forhold til de forventede omkostninger i budgetåret samt den kommunale indsats i forbindelse med tilsyn 

og administration af rottebekæmpelsen. 
 

Byrådet kan iht. bekendtgørelsens § 53 stk. 4 ikke meddele dispensation for betaling af gebyret. 
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 
 

I nedenstående skema ses antallet af rotteanmeldelser i Hillerød Kommune i perioden 2017-2020. skemaet 

viser, at antallet af rotteanmeldelser har været svingende dog med en stigende tendens. 

 
Rotteanmeldelser 2017 2018 2019 2020 

Antal 
rotteanmeldelser 
pr. år 

2089 2125 1672 2176 

 

 
Der har de seneste mange år været Hillerød Kommunens målsætning at antallet af rotteanmeldelse holdes så 
lavt som muligt ved en hurtig og effektiv bekæmpelse. 

 
I dag kan man ikke længere måle sig alene på antal af anmeldelser, da hændelser som fx. corona, det 
skiftende klima samt de mange anlægsprojekter I kommunen kan være en faktor i forhold til antallet af 
rotteanmeldelser. 

 
Vi vil derfor også sætte mere fokus på: 

 borgerens tilfredshed ved bekæmpelsen 

 forsøge at nedbringe giftforbruget ved at benytte alternative bekæmpelsesmetoder 

 nedbringe gentagende rotteanmeldelser på samme ejendom 

Vi vil ligeledes sætte mere fokus på tværfagligt samarbejde mellem Hillerød Forsyning, de øvrige kommuner 
samt skadedyrsbekæmpelsesfirmaet. 
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Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 
 

Hillerød Kommune har følgende tiltag: 
 

 Effektiv og hurtig indsats efter en borgeranmeldelse. Dette indebærer bl.a. at ét besøg på en 

ejendom, hvor der er konstateret rotter, ikke er tilstrækkeligt. Bekæmperen skal følge op på det 

første besøg og vurdere, om der er behov for yderligere bekæmpelse. Bekæmpelsen skal fortsætte, 

indtil rottefængeren anser ejendommen for at være rottefri. Rottefængeren skal indsamle fælder, 

døde rotter og evt. giftrester, der skal bortskaffes på lovlig og forsvarlig vis. 

 
 Kommunen forpligter sig til at stille det fornødne udstyr herunder fælder, foderkasse, godkendte 

bekæmpelsesmidler samt røgapparater, vederlagsfrit til rådighed i bekæmpelsen. Kommunen 

ønsker så vidt muligt at der anvendes alternative bekæmpelsesmetoder, som fx wisetrap 

(elektronisk rottespærre) frem for gift. Enhver forekomst af rotter skal kunne bekæmpes, også i 

evt. resistens områder, og kommunen skal derfor påtage sig et alsidigt sortiment af 

bekæmpelsesmidler. 

 
 Hvis rottefængeren konstaterer et muligt kloakbrud på en privat ejendom, afleverer 

skadedyrsbekæmperen en henstilling til grundejeren med anmodning om at få undersøgt og evt. 

udbedret eventuelle kloakbrud. I tilfælde af at der er kloakbrud på offentligt område, bliver 

Hillerød Forsyning A/S kontaktet, som herefter udbedrer skaden. 

 
 Rottebekæmpelse ved skoler, dagsinstitutioner, og lignende skal finde sted og planlægges i 

samarbejde med den pågældende ansvarlige på stedet. I disse tilfælde skal Hillerød Kommunes 

tilsynsførende underrettes. De ansvarlige, som fx viceværter eller pedeller på de pågældende 

institutioner har ansvar for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Der skal opsættes rottespærrer 

,hvor det er teknisk muligt. 
 

Der indrykkes i foråret og efteråret en annonce i lokalavisen og på Hillerød Kommunes hjemmeside med 

information om rottebekæmpelse samt tilsyn på tilsynspligtige ejendomme. 
 

På kommunens hjemmeside er der information om forebyggelse og rotteadfærd til borgere. 
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Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om 

kloakrottebekæmpelse, indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, gift mv.) 
 

Som tidligere beskrevet kontaktes Hillerød Forsyning når der er brud på en offentlig kloak, så de kan 
udbedre skaden. 

 

Vi har løbende dialog med Forsyningen, og afholder status møder såfremt det er nødvendigt. 
 
 

Plan for Hillerød Kommunes tilsyn med privat bekæmpelse 
 

Privat bekæmpelse betyder, at alle kan foretage en privat bekæmpelse enten ved at indgå aftale med et 

skadedyrsbekæmpelsesfirma eller selv forestå bekæmpelsen. 
 

Bekæmpelsen skal udføres af R1 og R2 autoriserede personer. 
 

En R1 autorisation er en professionel skadedyrsbekæmper der har fuld rotte autorisation og må anvende 

alle godkendte kemiske bekæmpelsesmidler. Hvis en borger eller virksomhed fravælger den kommunale 

rottebekæmpelse kan de indgå en sikringsaftale. 
 

En R2 autorisation er en ikke professionel skadedyrsbekæmper der har begrænset autorisation og kun må 

anvende et begrænset sortiment af kemiske midler. R2 kan kun erhverves af landmænd og giver kun 

mulighed for at bekæmpe på egen erhvervsejendom. 
 

Hillerød Kommune tillader privat bekæmpelse under forudsætning af, at kommunen inden 

bekæmpelsen iværksættes underrettes. Privat bekæmpelse skal følge de gældende retningslinjer om 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt resistensstrategien. 
 

Hillerød Kommune fører tilsyn med privat bekæmpelse og registrerer løbende oplysninger herom. 
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Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1 

Alle tilsynspligtige ejendomme skal have besøg mindst én gang årligt. Alle tilsyn skal gennemføres fra 
oktober til og med februar. 

 

Kommunens skadedyrsbekæmpelsesfirma skal besøge 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 fødevarer til mennesker. 
Rottebekæmperen vil udlevere en besøgsrapport efter gennemgangen af ejendommen, enten personligt 
til ejer eller i postkassen. 

 

Kommunen skal årligt ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme. 
 
 

Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9. 
 

I byzone, sommerhusområder og kolonihaver foretager Hillerød kommune udelukkende 
rottebekæmpelse efter anmeldelse. Grundejer, lejer eller dennes repræsentant informeres om eventuel 
udlægning af rottegift. 

 
Sikringsordninger 

 
En sikringsordning er en aftale mellem en autoriseret person, og en grundejer eller lejer. Reglerne for 
indgåelse af sikringsordningen findes i rottebekendtgørelsens § 22, 23 og 24. En sikringsordning har til 
formål at standse rotterne, før de bliver til et problem. Hvis der laves en sikringsordning med et privat 
firma, er det firmaet, og ikke den kommunale bekæmper, der står for bekæmpelsen af rotter på 
ejendommen. Indgåelse af en privat sikringsordning sker for egen regning. Et bekæmpelsesfirma kan ikke 
indgås sikringsordningsaftale med et firma, hvis der foregår kommunal rottebekæmpelse på ejendommen. 
En sikringsordning skal opfattes som en forebyggende indsats, og kan derfor kun indgås, hvis der ikke er 
rotter på lokaliteten. 

 
Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning, skal fejl og mangler identificeres på bygninger, 
afløbssystemer og arealer af den autoriserede rottebekæmper. Dette gøres ved en bygningsgennemgang, 
som skal kortlægge, om rotter har adgang til, eller kan opholde sig, de pågældende steder. 
Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver fejl og mangler i forhold til sikring 
mod rotter. Grundejer eller lejer skal have en kopi af rapporten, som registreres i kommunens 
sagsbehandlingssystem. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert 3 år. 

 
Bekæmpelse skal følge de gældende retningslinjer om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt 

Miljøstyrelsens resistensstrategi. 

 
 

Fødevarevirksomheder 
 

Skadedyrsbekæmpelsesfirmaet kontakter straks Hillerød Kommune, hvis der er tilfælde af rotteforekomst 
eller begrundet mistanke om samme i en fødevarevirksomhed. Herefter underretter kommunen 
Fødevareregionen og videregiver information om fødevarevirksomhedens situation samt 
skadedyrsbekæmperens kontaktoplysninger. 
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Kommunen er i dialog med virksomheden samt Fødevarevirksomheden og aftaler evt. et fælles besøg, 
hvor både rottefængeren og repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede. 

 

Ifølge lovgivningen overgår det juridiske ansvar for bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder til 
Fødevareregionen, når der er konstateret forekomst af rotter. 

 
Såfremt der er tilfælde af kloakdefekter på fødevarevirksomheden, er det kommunens opgave at udstede 
et forvarsel om påbud. 

 

Kloakker og stikledninger 
 

Konstateres der kloakbrud på offentlig kloakker, informeres Hillerød Forsyning, som vil udbedre skaden. 
 

Hillerød Kommune skal, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på 
kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af 
kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder. 

De kommunale institutioner og plejehjem har fået monteret rottespærre på kloakstik. 
 

Hillerød Kommune overholder de gældende retningslinjer, og tilbyder ikke private grundejere at 
opsætte rottespærrer i deres private ejendom. 

 
 

Havnearealer 
 

Hillerød Kommune har ingen havnearealer. 
 

Kommunale genbrugsstationer 
 

Hillerød Kommune genbrugsplads er beliggende: 
Solrødgårds Alle 2 
3400 Hillerød 

 

Da genbrugsstation er et sårbart område for rotteinvasion tager kommunen straks fat i problemet, 
såfremt der er konstateret rotteforekomst og foretager en forebyggende indsats. 

 
Lossepladser og deponier 

 

Hillerød Kommune har ingen åbne lossepladser. 
 

Vildtfodringspladser 
 

Hillerød Kommune har ingen offentlige vildtfodringspladser. 
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