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Baggrund
Med den nye rottebekendtgørelse (nr. 1723 af 17/12/2017) har kommunen, som overordnet ansvarlig for
rottebekæmpelsen, fået en række nye opgaver.
Køge Kommune havde, før den nye bekendtgørelse, vedtaget en handlingsplan, som i detaljer beskriver
hele rotte-problematikken og en række aktiviteter, der skal sikre at bestanden af rotter holdes nede.
Den nye bekendtgørelse ændrer ikke ved denne handlingsplan, som derfor fortsætter uændret. Den nye
bekendtgørelse stiller dog krav om at kommunen reviderer handlingsplanen senest den 17.12.2018.
Derfor beskriver dette tillæg til handlingsplanen hvordan Køge Kommune vil leve op til den nye
bekendtgørelse.
Kommunen skal, i højere grad end hidtil, kontrollere eksterne aktører og privat bekæmpelse.
Bekendtgørelsen nævner her at kommunen skal have særlig opmærksom på at forebygge resistens, der
opstår når rottegift ikke anvendes korrekt.
Bekendtgørelsen præciserer også kravene til bekæmpelse, når en anmeldelse vedrører forekomst af
levende rotter indendørs i bolig eller fødevarevirksomhed.
Som noget nyt skal kommunen hvert år i perioden oktober til februar gennemføre tilsynsbesøg på en række
erhvervsejendomme med dyrehold og primærproduktion af fødevarer og foderstoffer.
Kravet om opsætning af rottespærrer ved institutioner (daginstitutioner, skoler, skoler, plejehjem) er ikke
nyt; men bekendtgørelsen præciserer at det er kommunens opgave – også når det drejer sig om private,
regionale eller statslige institutioner, herunder hospitaler.
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1. Handlingsplanens gyldighedsperiode
Handlingsplan med tillæg gøres hermed gældende for perioden 2019-2022.

2. Tilladelse til privat bekæmpelse
Bekendtgørelsen giver kommunen pligt til at tage stilling til om privat bekæmpelse er tilladt.
Med dette tillæg tillades privat bekæmpelse i Køge Kommune, jvf bekendtgørelsens §6, stk.4 og §63. Privat
bekæmpelse ske altid udføres af autoriseret rottebekæmper (R1/ R2) i henhold til bekendtgørelsen og
kommunens handlingsplanen. Privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Køge Kommune, og
medfører ikke fritagelse for betaling af rottegebyr.

3. Kontrol med bekæmpelsen
Kommunen har det overordnede ansvar for al rottebekæmpelse. Det betyder i praksis at kommunen skal
holde godt øje med alle de forskellige aktører, der bekæmper rotter.
Det er en stor opgave at kontrollere al rotte-bekæmpelse og derfor ansætter Køge Kommune (ETK) en
autoriseret rottebekæmper. Han/ hun får dels til opgave at udføre den praktiske kontrol med både den
daglige bekæmpelse, som udføres af et bekæmpelsesfirma, samt den private bekæmpelse, der foretages
gennem bl.a. sikringsordninger. Dertil kommer kontrol med og støtte til dem, der ønsker den nye R2
autorisation, hvor lodsejere kan blive autoriseret til at foretage bekæmpelse på egen ejendom.
ETKs rottebekæmper vil derudover få ansvaret for at gennemføre den årlige besøgsrunde til tilsynspligtige
ejendomme.

4. Anmeldelser i weekend og på helligdage af rotter indendørs i boligen
Bekendtgørelsens §7 stk.2 stiller krav om at, rotteforekomster indendørs i boligen, på
fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, skal undersøges uden
ugrundet ophold. Dette gælder også weekend og helligdage.
I Køge Kommune bliver denne opgave løst af det bekæmpelses firma, der har kontrakten på den daglige
bekæmpelse. Kravet til bekæmperen er at reagere på denne type anmeldelser samme dag eller senest 24
timer efter anmeldelsen.

5. Tilsynspligtige ejendomme
Rottebekendtgørelsens §8 giver kommunen pligt til at besøge ’tilsynspligtige ejendomme’ en gang om året i
perioden oktober til februar. Tilsynspligtige ejendomme omfatter erhvervsejendomme med dyrehold,
primærproduktion af fødevarer og foderstoffer, samt erhvervsejendomme der opbevarer foderstoffer til
dyr eller planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer.

Denne gruppe af virksomheder er ikke omfattet af fødevarestyrelsens almindelige kontrol af fødevarevirksomheder, og derfor har kommunen fået tildelt denne opgave.
I Køge Kommune er der ca 300 erhvervs-ejendomme af denne type.
I sæsonen 2018-2019 udføres besøg på tilsynspligtige ejendomme af det bekæmpelsesfirma, der har
kontrakten i Køge Kommune.
Fra 1. oktober 2019 overtager Køge Kommune (ETK) denne del af rottebekæmpelsen (jvf. afsnit 3).
Tilsynsbesøgene indgår derfor ikke i det kommende udbud (se afsnit 7).

6. Rottespærrer ved institutioner og ved byggemodning af parcelhusområder
Bekendtgørelsens §§13-16 handler om rottespærrer ved institutioner (daginstitutioner, skoler, skoler,
plejehjem, hospitaler).
Det er kommunens opgave, som grundejer, at opsætte rottespærrer ved alle kommunale institutioner, hvis
det er teknisk muligt.
Køge Kommune er allerede i gang med denne opgave, og fortsætter i den kommende periode med
opsætning af rottespærrer ved alle institutioner, hvor det er teknisk muligt. Målet er at sikre vores
institutioner bedst muligt mod rotteangreb.
Det er også kommunens opgave at sikre private, regionale og statslige institutioner af denne type. Der er en
del uafklarede forhold vedrørende ejerskab, vedligeholdelsespligt og økonomi forbundet med denne
opgave. ETK forventer at der vil komme yderligere vejledninger fra centralt hold, og vil derefter gå i gang
med at få lokale aftaler med de ikke-kommunale institutioner.
Ligeledes vil Køge Kommune i den kommende periode få fastlagt procedurer for hvorledes nye parcelhusudstykninger kan sikres mod rotteangreb i forbindelse med byggemodning. Dette sker i tæt samarbejde
med forsyningen.

7. Udbud
Kontrakten med udførelse af den daglige bekæmpelse skal i udbud, således at ny kontrakt kan træde i kraft
pr. 1. oktober 2019. På grund af kontraktens størrelse, skal opgaven bydes ud efter EU's regler om
offentlige udbud.
Udbuddet vil naturligvis tage højde for både bekendtgørelse og handlingsplan, og udbuddet vil i særlig grad
lægge vægt på højest mulige kvalitet i bekæmpelsen, højt niveau af information til berørte borgere og
virksomheder, klar strategi for resistens-forebyggelse samt fokus på brug af giftfrie metoder.

