Handlingsplan for
rottebekæmpelse
Indledning og baggrund
I Miljø – og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1723 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 17.12.2017
er der indført en række nye bestemmelser der skal sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
De nye bestemmelser bevirker bl.a. at landets kommuner skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og
bekæmpelse af rotter i afløbsledningerne.
I forbindelse med udgivelsen af den nye bekendtgørelse er det præciseret, at bekæmpelse og sikring skal ske i
afløbsledninger, altså i spildevandsledninger og, som noget nyt, i regnvandsledninger.
Endvidere er lovteksten ændret med et krav om, at rottespærren skal monteres hvor det er teknisk muligt. Tidligere var teksten hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
En stor del af de regnvandsledningerne bliver herved ”afskåret” fra hovedledningsnettet, hvilket vil bevirke at
der vil være større forekomst at rotter på mindre områder og erfaringerne viser at vil øge risikoen for at rotterne
forlader afløbsledningerne for at finde ny områder.
ALBOA besluttede i 2014 at følge bekendtgørelsens krav til kommunerne og udarbejdede med udgangspunkt heri
en handlingsplan for bekæmpelse af rotter i vores boligafdelinger. En nuturlig konsekvens heraf er at handlingsplanen revideres således at den opfylder de krav der følger af den nye bekendtgørelse.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen

Beskrivelse af tiltag til rottebekæmpelsen

ALBOA`s mål for rottebekæmpelsen er

Tiltag for opnåelse af beskrevne mål til forebyggelse og
bekæmpelse af rotter er:

 at yde en hurtig indsats i forbindelse med rottebekæmpelsen,
 at bekæmpe rotterne effektivt, således at der ikke
sker gentagne henvendelse fra de samme afdelinger.
 at foretage en præventiv bekæmpelse ved at
montere rottespærrer i skelbrønde.
Ved anmeldelse af rotter vil varmemesteren iværksætte en bekæmpelse indenfor maksimalt 3 arbejdsdage.
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil bekæmpelsen blive iværksat omgående.

 Præventiv, hurtig og effektiv indsats.
 Renovering af spildevandsledninger.

Præventiv

I alle afdelinger vil der hvor det er teknisk muligt er der
i perioden 2014 – 2016 monteret en mekanisk rottespærre i skelbrøndene i spildevandsledningerne. Der vil
i 2019/2020, hvor det er teknisk muligt, blive monteret
en mekanisk rottespærre i skelbrønde i regnvandsledningerne.

Hurtig og effektiv

Som tidligere beskrevet vil der maksimalt gå 3 arbejdsdage fra ALBOA modtager en anmeldelse om rotter til
rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle afdeling.

Rattus norvegicus (brun rotte).

I tilfælde af forekomst af rotter indendørs vil bekæmpelsen blive iværksat omgående. Ved indendørs bekæmpelse rekvireres PestGuard, Mortalin eller tilsvarende skadedyrsbekæmper. Ved alle indberetninger om
rotter vil varmemesteren eller skadedyrfirmaet sørge
for anmeldelse til den kommunale rottebekæmper.

Rottebekæmper, rekvireret at ALBOA, vil udføre følgende indsats i forbindelse med forekomst af rotter:
 Rotter observeret
 Årsag klarlægges
 Bekæmpelse foretaget

rottespærrer i alle skelbrønde i regn – og spildevandsledninger.
Endvidere er der ved forekomst at rotter aftalt en procedure for bekæmpelse af rotter i afdelingernes interne
ledningsnet. Dette arbejde forventes afsluttet primo
2020.

 Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
 Dato for sag afsluttet

Renovering

I forbindelse med ovennævnte indgås der en aftale om
bekæmpelse for den enkelte afdeling. Aftalen indeholder tidsplan og økonomisk oversigt.
Information om mulige kloakbrud på afdelingens kloaknet meddeler skadedyrsfirmaet til ALBOA.

Tidsplan.

ALBOA har i alle afdelinger, hvor det er teknisk muligt,
foretaget en præventiv bekæmpelse ved montering af

Aftalen indeholder følgende:
1. Ved installation af rottespærrer kontaktes varmemesteren og/eller inspektøren for oplysning om placering af skelbrønd og eventuelt kort over brøndene. Servicerapport/ tilstandsrapport er udarbejdet
over alle besigtigede skelbrønde.
2. Hvis der er behov for bekæmpelse indhentes tilbud
på 3 måneders bekæmpelse. Bekæmpelsen holdes
løbende under observation af skadedyrsfirmaet og
varmemesteren, bl.a. ved månedlige skudstatistikker.
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