Handlingsplan for rottebekæmpelse
2013 – 2015

Baggrund
Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse
nr. 696 af 23. juni 2012) §6 og bilag 1. Planen er vedtaget af udvalget for teknik og miljø den 8. april 2013.
Handlingsplanen skal revideres senest den 1. januar 2016.

Overordnede mål for rottebekæmpelse
1. Ved akutte tilfælde som f.eks. rotteindtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler skal besøg, som hovedregel foretages samme dag, dog senest dagen efter modtagelse
af anmeldelsen. Modtages anmeldelsen fredag, lørdag, søndag eller helligdag, skal besøg foretages første efterfølgende hverdag.
2. Anden rottebekæmpelse skal ske uden unødigt ophold og senest 3 hverdage efter modtagelse af en anmeldelse
3. Forekomsten af rotter i kommunen kortlægges med henblik på iværksættelse af en aktiv forebyggelse og bekæmpelse.
4. Rottespærer monteres på afløb fra kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og
teknisk muligt.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Status i 2012
Området med bekæmpelse af rotter og andre skadedyr har i 2012 afsat et budget på ca. kr. 610.000. Udgiften til rottebekæmpelse til ISS Skadedyrssikring var i 2012 ca. kr. 778.000, hvilket er en stigning på kr. 267.000 i forhold til 2011. Tallet for
2011 indeholder en udgift på kr. 44.000 for ekstra anmeldelser i 2010.
Stigningen i 2012 skyldes væsentlig flere rotteanmeldelser i 2012 end forudsat i kontrakten (en udgift på ca. kr. 241.000).
Forvaltningen har igangsat en undersøgelse til belysning af baggrunden for dette. Resultatet af denne undersøgelse kan
medføre, at der skal iværksættes særlige foranstaltninger, som ikke umiddelbart fremgår af denne plan.
Anmeldelse af rotter sker til ISS Skadedyrssikring.
Der anvendes ca. 0,03 årsværk i miljøafdelingen på behandling af rottesager.
Der er brugerbetaling af rottebekæmpelse. Der opkræves 0,03 promille af ejendomsværdien
Planperioden
Inden for planperioden er kontrakten om rottebekæmpelse sendt i udbud. Da den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2013 og der desuden er kommet flere krav til rottebekæmpelsen og dokumentation, vil det sandsynligvis resultere i en
højere kontraktsum.
Det forventes af behovet for medarbejderressourcer til behandling af rottesager, planlægning, dokumentation m.v. vil forblive
uændret i planperioden.
Der skal indenfor planperioden monteres rottespærer på nogle afløb fra kommunale institutioner.

I udbuddet er der anført at borger skal kunne foretage elektronisk anmeldelse via kommunens hjemmeside. Det skal fortsat
være muligt at anmelde telefonisk direkte til kontakthaver.

Succeskriterier for rottebekæmpelsen
100 % af de akutte tilfælde som f.eks. rotteindtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler skal startes samme dag. Bemærk at det ved denne type anmeldelser er mulighed for at kontakte en privatbekæmper i stedet for den kommunale, hvis anmeldelsen sker udenfor normal åbningstid.
100 % af anden rottebekæmpelse skal ske senest 3 hverdage efter modtagelse af en anmeldelse
Senest 1. juli 2015 skal der være opsat rottespærer på alle afløb fra de eksisterende kommunale skoler, plejehjem
og daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
Der skal opsættes rottespærer på afløb fra alle nye kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opført efter 1.
januar 2013, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
Mindst 50 % af alle rotteanmeldelser skal efter 2013, hvor der indgås ny kontrakt, ske via elektronisk anmeldelse via
kommunens hjemmeside.

Tiltag til opnåelse af mål
Ny kontrakt
Kontrakten om rottebekæmpelse er sendt i udbud i samarbejde med Rebild og Haderslev kommuner og den nuværende
kontakt afsluttes den 31. december 2013.
Rottespærer
Senest medium 2014 skal Teknik og Byg (bygherrerådgivning) have formuleret en plan for kortlægning af de kommunale,
skoler, plejehjem og daginstitutioners afløbsforhold og den efterfølgende etablering af rottespærer.
Bekæmpelse af rotter i den offentlige kloak
Mariagerfjord Vand A/S bekæmper rotter i den offentlige kloak. Der er etableret 5 ”rotteskydere” af mærket Wisetrap. Der er i
perioden 30-12-11 til 27-3-13 skudt 276 rotter.
Efter 2014, hvor anmeldelser bliver registreret i et digitalt system vil det være muligt at bruge disse data til at understøtte
denne indsats.

