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Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse 
af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebe-
kæmpelse, som skal være offentlig tilgængelig, og som skal revideres hvert tredje år. Hand-
lingsplanen skal blandt andet beskrive de arbejdsområder, som Københavns Kommune de 
næste tre år vil have særlig fokus på i en målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 
Handlingsplanens initia tiver er udmøntet i konkrete mål, der vil blive fulgt op på i løbet af 
handlingsplanperioden.   

Rotter er skadedyr og kan være bærere af en lang række sygdomme, som de kan overføre  
til mennesker ved kontakt. Udover at være smittespredere, kan rotterne forårsage store  
ødelæggelser både på privat og offentlig ejendom. Men det er på grund af risiko for smitte,  
at rotterne skal bekæmpes, når de færdes uden for kloakkerne. 

Københavns Kommune er landets største med næsten 580.000 indbyggere og et areal på  
86 kvadratkilometer. Kommunen har de senere år haft en stigende befolkningstilvækst på  
ca. 1000 nye borgere hver måned, og den store tilvækst og mangfoldighed giver i sig selv  
en masse udfordringer i forhold til at forebygge og bekæmpe rotter.

Rottehandlingsplan  
2016-2018
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•	 Den store tilflytning øger behovet for nye boliger. Frem 
til 2025 er der planlagt en række udvidelsesområder 
i Københavns Kommune, som skal skaffe plads til de 
mange nye københavnere. Den store byggeaktivitet kan 
give afledte rotteproblemer. Københavns Kommune skal 
være på forkant med byudviklingen og vil i langt højere 
grad være med til at sikre de nye by- og boligområder 
mod rotter.

•	 I Københavns Kommune findes der en række forskellige 
former for have- og nytteforeninger med både halvårs 
og helårsstatus. Interessen for at få nytte- eller have-
foreningshuse har igennem de sidste mange år været 
støt stigende, og netop her er der ofte hyppig forekomst 
af rotter. Med en målrettet forebyggende og oplysende 
indsats kan risikoen for at der kommer rotter minimeres.

•	 Københavns Kommune har et rigt og aktivt by- og nat-
teliv. Der er mange restauranter, barer, diskoteker mv., 
og her er rotter naturligvis også uønskede på grund af 
de hygiejniske og smittemæssige risici, der er forbundet 
med rotter. Det er derfor vigtigt for det københavnske er-
hvervsliv og borgernes sundhed, at forebygge forekomst 
af rotter. 

•	 Den omfattende omlægning og udbygning af den tra-
fikale infrastruktur, blandt andet etablering af Metro 
Cityring, betyder at det eksisterende gadebillede ændrer 
sig. Der sker en udskiftning og renovering af kloakker og 
fjernvarmenettet, og alt det til sammen giver afledte 
rotteproblemer.

•	 Med en enkelt undtagelse er kommunen ikke forpligtet til 
at begrænse antallet af rotter i kloakkerne. Undtagelsen 
gælder kommunens institutioner, og her skal kommunen, 
hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, indsætte 
rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til institutio-
nen. Kommunen overholder naturligvis forpligtelsen, men 
opererer, herudover kun undtagelsesvis med løsninger, 
som rottespærre og giftudlægning i kloakker. Effekten 
står nemlig sjældent mål med indsatsen. Desuden kan 
rottespærrer give problemer med opstuvninger, og gift-
udlægning vil medføre et øget giftforbrug, som i sig selv 
er uønsket, men som også kan give giftresistensproble-
mer hos rotten. 

Mål 

•	 Det er Københavns Kommunes mål at være 
særlig synlig og give vejledning og råd om rot-
tesikring og dermed være med til at forebygge 
fremtidige rotteproblemer. 

•	 At forebygge og anmelde forekomst af rotter er 
en fælles opgave, der både påhviler Københavns 
Kommune, københavnerne og erhvervslivet 

•	 Bekendtgørelse nr. 696; § 2. Enhver, der kon-
staterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at 
dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen. 

•	 Bekendtgørelse nr. 696; § 3. Grundejere skal 
rottesikre og renholde deres ejendomme herun-
der brønde og stikledninger således, at rotters 
levemuligheder på ejendommene begrænses 
mest muligt. 

•	 Bekendtgørelse nr. 639; § 14. Ingen må ved 
udlægning af foder eller på anden måde skabe 
tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når 
dette medfører ulemper for omgivelserne.

•	 Manglende vedligeholdelse af kloakkerne er årsag til 
mange af de anmeldelser, der kommer på rotter i Dan-
mark. Der er siden 1980’erne sket en gennemgribende 
renovering af det offentlige ledningsnet i Københavns 
Kommune med det resultat, at der her ses et minimalt 
antal anmeldelser af rotter. Anderledes ser det ud i byens 
ca. 1.200 km private kloakstikledninger. Her er der behov 
for en øget indsats for at få udbedret fejl og defekter 
og på den måde forebygge rotternes muligheder for at 
komme op fra kloakkerne. 

•	 Som andre steder i landet, har der også i Københavns 
Kommune været en stigning i antallet af rotteanmeldel-
ser og de sidste 10 år er antallet af anmeldelser steget 
fra ca. 4.500 til ca. 6.200 i 2014, en stigning på 38 %. 
Årsagerne til stigningen kendes ikke, men nogle af hand-
lingsplanens initiativer sigter på at give bedre forståelse 
for udviklingen. 

Rottehandlingsplan  
2016-2018
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skadedyRsenheden  

Den daglige rottebekæmpelse i Københavns Kommune 
bliver varetaget af kommunens eget autoriserede personale 
i Skadedyrsenheden. Skadedyrsenheden består i dag af 22 
ansatte – en enhedschef, en miljøinspektør, tre forebyggel-
sesmedarbejdere, en koordinator og 15 udkørende rottebe-
kæmpere og en pladsmand. 

Skadedyrsenheden har en servicetelefon i dagtimerne, som 
alle kan ringe til og få råd om skadedyr samt foretage rotte-
anmeldelser. Desuden er der en akut-telefonvagt i aftenti-
merne samt i weekender og på helligdage. Endelig kan man 
anmelde rotter døgnet rundt via Københavns Kommunes 
hjemmeside. 

Opgaverne bliver prioriteret efter alvorlighed og vigtighed. 
Anmeldelser om rotter, der er set indendørs, bliver priorite-
ret før rotter, der er set udendørs. Anmeldelser om rotter på 
institutioner og på fødevarevirksomheder bliver prioriteret 
før andre anmeldelser. 

Vision
Københavnerne og de erhvervsdrivende skal opleve, at  
de i mødet med Københavns Kommunes Skadedyrsenhed,  
får professionel og effektiv hjælp, service og rådgivning. 
Skadedyrsenheden skal sikre at københavnerne og de er-
hvervsdrivende føler sig trygge, når det gælder forebyggelse 
og bekæmpelse af rotter. 

Hvor og når det er muligt vil Københavns Kommunes Skade-
dyrsenhed forebygge frem for at bekæmpe.

handlingsplanens mål
Med fokus på en fortsat effektiv forebyggelse og bekæm-
pelse af rotter, arbejder Skadedyrsenheden frem mod 
visionen. I denne handlingsplansperiode vil Københavns 
Kommune arbejde for en øget dialog med københavnerne, 
kommunale institutioner og erhvervslivet og dermed styrke 
indsatsen mod rotterne.

handlingsplanen beskriver nedenstående seks  
fokusområder og mål:

1. Styrke dialogen med københavnerne til gavn for  
forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter.  

2. Inddrage københavnere, kommunale institutioner  
og erhvervsliv i en aktiv forebyggelse og bekæmpelse  
af rotter. 

3. Optimere digitale platforme og hjælpemidler. 

4. Øge service og kvalitet i sagsbehandlingen. 

5. Kortlægge årsager til rotter i Københavns  
Kommune. 

6. Øge samarbejdet med de private skadedyrsfirmaer  
i forbindelse med sikringsordninger.  
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styRke dialogen Med københaVneRne til gaVn 
foR foRebyggelsen og bekæMpelsen af RotteR

I dag foregår en stor del af dialogen mellem borgere og kommune via de elektroniske medier. Københavnerne kan 
allerede i dag anmelde rotter via www.kk.dk/rotter 

Skadedyrsenheden ønsker at udnytte de elektroniske og sociale medier endnu bedre i dialogen med københavnerne 
og på den måde styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter.

tiltag 
•	 Udvide informationen om rotter på den eksisterende 

hjemmeside www.kk.dk. 

•	 Sætte fokus på de handlinger som københavnerne selv 
kan foretage (og som loven foreskriver) og give råd og 
vejledning i ”hjælp til selvhjælp” i kampen mod rotterne. 

•	 Indarbejde sæsonnyheder for rotter i kommunens årshjul, 
så informationen optræder på både www.kk.dk og på 
kommunens Facebook, når den er relevant 

•	 Afprøvning og efterfølgende evaluering til af kommu-
nens Facebook til sæsonnyheder som eksempelvis  
fuglefodring, haveforeninger åbner, nedfalden frugt  
i haveforeningerne, hønsehold mm. 

•	 Måling af borgernes tilfredshed med leverancerne.  
Her vil der være fokus på;

 – Københavnere/anmeldere.
 – Institutioner.
 – Fødevarevirksomheder. 

•	 En række målrettede informationsfoldere, som skal være 
tilgængelig digitalt, men som også bliver placeret på bib-
lioteker, i haveforeninger, på genbrugsstationer m.m.

succeskriterier
•	 Der er udvidet information om især ”hjælp til selvhjælp” 

på kk.dk under kk.dk/rotter.  

•	 Der er gennemført minimum to målinger af brugernes 
tilfredshed med leverancerne og udviklet en praksis til 
evaluering og opfølgning på resultaterne. 

•	 Der er udarbejdet målrettede informationsfoldere til; 
 – Københavnerne/anmeldere.
 – Institutioner.
 – Fødevarevirksomheder.
 – Haveforeninger. 

•	 Alle foldere kan findes digitalt i kommunens publika- 
tionsdatabase: www.kk.dk/publikationer.
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inddRage københaVneRe, koMMunale institu -
tioneR og eRhVeRVsliV i en aktiV foRebyggelse  
og bekæMpelse af RotteR

Rotterne skal blive nede i kloakkerne, og københavnerne skal have oplevelsen af, at Skadedyrsenheden bistår den 
enkelte med viden og kompetent bekæmpelse og vejledning om forebyggelse af rotter. 

Skadedyrsenheden vil aktivt søge input fra og dialog med københavnerne og relevante faggrupper, som fx håndvær-
kere, arkitekter, ingeniører og andre relevante aktører.

tiltag
Nogle af de tiltag, der skal hjælpe med en større inddragelse, 
kan være:

•	 Informationskampagner rettet mod københavnerne, 
virksomheder og håndværkere. 

 – Aktiv dialog med have- og nytteforeninger i Kø-
benhavns Kommune. Her bistår Skadedyrsenheden 
generelt med råd og vejledning om fx fuglefodring, 
kompostopbevaring, hønsehold m.m. I den kommende 
handlingsplansperiode vil Skadedyrsenheden se på, 
hvilke forebyggelsesmetoder, råd og vejledning der har 
størst virkning. Derfor vil Skadedyrsenheden forsøge 
at etablere et tættere samarbejde med udvalgte have- 
og nytteforeninger. 

 – Aktiv dialog med byggepladser etc. Her vil Skadedyrs-
enheden bistå med vejledning i forebyggelse af rotter. 

 – Undervisning og kampagner rettet mod relevante 
faggrupper og brancheforeninger, som arbejder med 
anlæg af kloakker og afløbsinstallationer.

 – Aktiv dialog med beboelsesejendomme, boligselska-
ber etc. om forebyggende indsatser i bygninger og 
kloakker.  

•	 Etablering af formelle samarbejdsrelationer med andre 
enheder i og uden for Københavns Kommune med det 
formål at få en effektiv og målrettet bekæmpelse og 
forebyggelse af rotter. 

•	 Etablering af samt deltagelse i netværk/dialogfora, 
bestående af fagfolk, specialister samt relevante lovgi-
vende enheder (styrelser), hvor vi gensidigt debatterer 
strategier samt holder os underrettet om ny viden og 
teknologi til gavn for bekæmpelse og forebyggelse af 
rotter. 

succeskriterier
Tiltagene kommer til at ske løbende og i en vedvarende 
proces. Der er opstillet følgende succeskriterier:

•	 Have- og nytteforeninger.
 – Der er gennemført et helhedsorienteret forebyggel-

sesprojekt i minimum én haveforening inden udgan-
gen af 2017. 

•	 Byggepladser.
 – Alle større byggepladser inden for Københavns Kom-

munes grænser er besøgt, og der er informeret og evt. 
påbudt foranstaltninger til forebyggelse af rotter. 

•	 Relevante faggrupper.
 – Alle relevante fagskoler, VVS-installatører, kloakme-

stre m.fl. i hovedstadsregionen er blevet kontaktet og 
tilbudt et undervisningsforløb omkring forebyggende 
indsatser.  

•	 Beboelsesejendomme, boligselskaber, etc.
 – Der er lavet et register over alle større boligselskaber, 

som opererer i Københavns Kommune, og alle er blevet 
kontaktet og tilbudt undervisning omkring forebyg-
gende indsatser.

 – I Skadedyrsenheden er der etableret en rådgivning 
for boligselskaber, beboelsesejendomme og beboere 
omkring forebyggende indsatser.  

•	 Samarbejdsrelationer internt i Københavns Kommune 
samt eksterne aktører.

 – Samarbejdspartnere internt i Københavns Kommune 
samt eksterne aktører er kortlagt, og formelle samar-
bejdsrelationer er blevet etableret.
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optiMeRe digitale platfoRMe  
og hjælpeMidleR

Anmeldelser og handlinger i forhold til rottebekæmpelse, bliver i dag registreret via fagsystemet ”RotteWeb”. 

For at sikre at det digitale program fungerer optimalt i den praktiske og administrative hverdag i rottebekæmpelsen, 
vil Skadedyrsenheden analysere enhedens behov og ønsker for digitale platforme og hjælpemidler. Der skal ske en 
styrket integration med andre platforme i Rotteweb fx kloakkort, registrering med geo-koordinater, stemmestyret 
rapportering, registrering og oversigt over, hvor der er indsat rottespærrer m.m. 

For at sikre den optimale udnyttelse af de muligheder, der ligger i en bedre udnyttelse af den digitale platform, vil 
Skadedyrsenheden styrke medarbejdernes kompetencer på området og udvælge superbrugere, som kan rådgive 
kolleger i brugen af systemet.

tiltag
•	 Skadedyrenhedens behov for at udvide digitale løsninger 

og hjælpemidler skal analyseres, og deres anvendelse 
skal udbygges. 

•	 Medarbejdernes kompetencer i enheden til at anvende 
digitale løsninger skal udbygges  

•	 Udvalgte medarbejdere skal være i stand til at rådgive 
kolleger om anvendelse af hardware og fagsystemer. 

succeskriterier
•	 Etablering af call-center til professionel styring af  

servicetelefonen. 

•	 Udbygning af fagsystemets adressedatabase, så alle 
adresser i København er repræsenteret på en overskuelig 
måde.   

•	 Integration af relevante geo-data i enhedens fagsystem, 
så de er brugbare og anvendelige for medarbejderne.  

•	 Integration af fagsystemet på iPads, så det letter sags-
behandling og arbejdsgange for de udkørende medarbej-
dere.  

•	 Udvidelse af registeringsmulighederne på iPads / i fagsy-
stemet til understøttelse af arbejdsgange samt rappor-
ter/analyser af udbredelsen af rotter i byen.    

•	 Udvalgte medarbejdere skal uddannes til superbrugere  
i fagsystemet og ’almene digitale færdigheder’.  

•	 I en medarbejder-tilfredshedsundersøgelse, oplever 80 % 
af enhedens medarbejdere, at den digitale udvikling har 
lettet deres arbejde.
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øge seRVice og kValitet 
i sagsbehandlingen 

Skadedyrsenheden ønsker at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og samtidig målrette service og 
kvalitet. Københavnerne skal have en effektiv, ensartet og kompetent sagsbehandling, med rum for de variationer 
der findes for den enkeltes behov for råd og vejledning. Anmelderen skal opleve: 

•	 At Skadedyrsenheden rykker hurtigt ud.
•	 At Skadedyrsenheden finder årsagen til rotteforekomsten.
•	 At københavnerne løbende bliver informeret om bekæmpelsesforløbet.
•	 At Skadedyrsenheden følger op på den enkelte anmeldelse, så hyppigt som det kræves.
•	 At der hurtigt laves de udbedringer, som er nødvendig for at sætte en stopper for rotteforekomsten.
•	 At Skadedyrsenheden rådgiver og vejleder københavnerne i at forebygge rotteforekomst.

tiltag
For at sikre københavnerne en kompetent og ensartet be-
kæmpelse vil Skadedyrsenheden have øget fokus på;

•	 De interne procedurer og arbejdsbeskrivelser.
 – Udarbejde hensigtsmæssige og korrekte arbejdspro-

cedurer for den praktiske og administrative rottebe-
kæmpelse.

 – Sikre at medarbejdere altid har relevant uddannelse  
og opdateret viden inden for fagområdet. 

•	 Sikre at sagsbehandlingen sker så ensartet og effektivt 
som muligt.

 – Etablering af intern kvalitetssikring.

succeskriterier
•	 Arbejdsprocedurer og retningslinjer for både den prak-

tiske og administrative bekæmpelse er gennemført og 
implementeret.

 – Revision minimum én gang årligt. 

•	 Proces for kvalitetssikring er gennemført og implemen-
teret. 

•	 Over en periode på tre år er den gennemsnitlige sagsbe-
handlingstid nedbragt med 20 %.
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koRtlægge åRsageR til RotteR i 
københaVns koMMune

Skadedyrsenheden behandler ca. 6.000 anmeldelser om året. Mange af disse anmeldelser skyldes defekte kloak - og 
afløbsinstallationer. Siden 1980’erne har det nuværende HOFOR udført gennemgribende tv-inspektioner og efterføl-
gende udført forbedringer på den offentlige kloak. Det er en meget lille andel af de kloakrelaterede rotteanmeldel-
ser, som stammer fra defekter i den offentlig ledningsdel, og derfor vil udbedringer af defekter i de private kloakker, 
i takt med at de bliver opdaget, have stor fokus i Skadedyrenhedens arbejde for at forebygge rotter i Københavns 
Kommune. 

Men rotter findes også andre steder i Københavns Kommune. København rummer gode muligheder for, at rotterne 
kan finde levesteder og føde andre steder end i kloakkerne. Rotter udgør en risiko for at overføre smitte til menne-
sker og husdyr og kan også både ødelægge fødevarer og materiel. Derfor er det vigtigt, at Skadedyrsenheden har 
overblik over deres forekomst og årsagerne til dette.

Den fremtidige forebyggelse og bekæmpelse af rotter bygger på at Skadedyrsenheden får mere detaljeret viden  
om, hvor og hvorfor der er rotter i de enkelte dele af København.

tiltag
•	 Sikre en brugbar kvalitet af de oplysninger, som bliver 

indsamlet i forbindelse med rotteforekomst. 

•	 Brug af data til at kortlægge årsager til rotteforekomst, 
områder hvor der ofte er rotteforekomst, og hvor der er 
lavet særlig indsats for at forebygge. 

•	 Brug af analyser til at udvælge fremtidige fokusområder 
og identificere særlige ”hotspot” områder, som kan have 
brug for særlig opmærksomhed i forhold til en mere koor-
dineret bekæmpelse og forebyggelse. 

•	 Sikre viden om rotteforekomst i forbindelse med private 
sikringsordninger. 

•	 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om forskning 
og data.

succeskriterier
•	 At den indsamlede data er af en sådan kvalitet, at den 

planlagte kortlægning kan gennemføres. 

•	 Fremtidige fokusområder er identificeret på baggrund  
af den gennemførte kortlægning.
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øge saMaRbejdet Med pRiVate skadedyRsfiRMaeR 
i foRbindelse Med sikRingsoRdningeR

Rottebekæmpelsen i Københavns Kommune bliver varetaget af kommunens eget autoriserede personale, og det er 
Skadedyrsenheden, der er ansvarlig for, at rottebekæmpelsen foregår korrekt og effektivt. Der er en række private 
bekæmpelsesfirmaer, som i kraft af private sikringsordninger med bl.a. fødevarevirksomheder og udlejningsejen-
domme, bekæmper rotter i Københavns Kommune, men det er stadig Københavns Kommune, der har ansvaret for, 
at bekæmpelsen overholder lovgivningen. 

Alle private bekæmpelsesfirmaer er forpligtet til at melde start og igangsættelse eller ophør af en privat sikrings-
ordning til Københavns Kommune. De skal også melde hvis der er fundet rotter, og hvilken gift de har anvendt i de 
private sikringsordninger.

De private bekæmpelsesfirmaer har med en sikringsordning ”overtaget” forpligtelsen til at bekæmpe rotter og vej-
lede om forebyggende tiltag hos den enkelte borger. Skadedyrsenheden ønsker at forbedre samarbejdet og dialogen 
med bekæmpelsesfirmaerne, da det alt andet lige vil være til gavn for bekæmpelsen og ikke mindst forebyggelsen  
af rotter.

aktiviteter
•	 Skadedyrsenheden vil invitere bekæmpelsesfirmaerne  

til samarbejdsmøder, hvor vi kan udveksle erfaringer 
samt indgå aftaler om fremtidig praksis. 

•	 Oprettelse af register over aktive bekæmpelsesfirmaer  
i kommunen samt sikringsordninger 

succeskriterier
•	 Formelt mødeforum for kommunen og aktive bekæmpel-

sesfirmaer i Københavns Kommune er blevet etableret. 

•	 Register over aktive bekæmpelsesfirmaer med sikrings-
ordninger i København er blevet etableret.



13



14

københaVns koMMune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Drift
Skadedyrsenheden
www.kk.dk/rotter
April 2016

FOTO  Colourbox
lAyOUT tmf design


