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1. Indledning
Hørsholm Kommune har i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
udarbejdet denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Denne
handlingsplan afløser kommunens Rottehandlingsplan 2019-2021.
Med rottehandlingsplanen ønsker Hørsholm Kommune at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i
kommunen med særligt fokus på forebyggelse samt at rottebekæmpelsen skal ske med en
hensyntagen til miljøet.
Handlingsplanen skal i henhold til bekendtgørelsen indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelsen af beskrevne mål
Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om
kloakrottebekæmpelsen indeholdende beskrivelse af omfang og metoder
Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse
Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse

2. Overordnet mål og delmål
Hørsholm Kommunes overordnede mål for rottebekæmpelsen er at sikre en effektiv og miljøbevidst
forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.
For at opnå dette, har vi sat følgende delmål:
•
•
•
•
•

Rottebekæmpelsen udføres af fagligt kvalificeret personale, som i de anmeldte sager yder
en hurtig og effektiv indsats, samt kan rådgive grundejer om fremadrettet forebyggelse af
rotter på deres ejendom.
Hørsholm Kommune vil nedbringe brugen af gift ved rottebekæmpelse, og i stedet
implementere brug af ny technologi til fangst af rotter.
Hørsholm Kommune vil forebygge rotter ved at rottesikre egne og private skoler,
daginstitutioner, plejehjem og hospitaler samt egne kloakker.
Borgere og grundejere bliver informeret om betydningen af effektiv forebyggelse,
renholdelse og sikring af egen ejendom – herunder også betydningen af at vedligeholde den
private kloak.
Novafos vedligeholder den offentlige kloak med henblik på at rotterne bliver i den.

3. Tildelte ressourcer
Bekæmpelse af rotter i Hørsholm finansieres over ejendomsskatten, som et gebyr svarende til en
andel af ejendomsværdien, og gebyret for 2022 udgør 9,2 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi.
Gebyret skal dække udgifter til det private bekæmpelsesfirma som rottebekæmpelsen er udliciteret
til, de tilknyttede administrative opgaver, samt opsætning og service af rottespærrer på de
kommunale skoler, daginstitutioner og plejehjem, samt på de private, statslige og regionale skoler,
daginstitutioner, plejehjem og hospitaler.
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Gebyret fastsættes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen på årsbasis, og
rottebekæmpelsen, som område, skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes
derfor i rottegebyret det efterfølgende år.
Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader
forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

4. Rottebekæmpelsen i Hørsholm
Hørsholm Kommune bekæmper rotter i hele kommunens område efter anmeldelse mandag til
fredag, i weekender og på helligdage bekæmpes der også rotter indendørs. Derudover fører
Hørsholm Kommune årligt tilsyn med udvalgte ejendomme som jf. rottebekendtgørelsen er
tilsynspligtige, samt tilsyn med den private rottebekæmpelse.
Rottebekæmpelse i Danmark er reguleret af bl.a. miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det er den enkelte kommune, som har ansvaret for al
rottebekæmpelse indenfor kommunens geografiske område, dog er forekomst af rotter i kloakken
undtaget. Bekæmpelse af kloakrotter er kun påkrævet, hvis de kommer ud af kloaksystemet.

4.1 Serviceniveau for rottebekæmpelsen
Med nedenstående servicemål vil Hørsholm kommune sikre borgerne en effektiv rottebekæmpelse.
Hørsholm Kommune vil:
•
•
•

For anmeldelse af rotter i beboelse, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign. Inden kl.
12.00 vil den kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag. Anmeldelser modtaget
efter kl. 12.00 vil blive behandlet indenfor 24 timer.
For øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest 3
hverdage efter anmeldelse
Der følges op på anmeldelsen med maksimum 7 dages mellemrum på den enkelte
bekæmpelse, indtil problemet er løst

4.2 Rottebekæmpelse i weekend og helligdage
Hørsholm Kommune skal bistå borgere og fødevarevirksomheder med rottebekæmpelse i
weekender og på helligdage. Betjeningen omfatter kun nye anmeldelser, hvor rotter forekommer i
beboelsen, på fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig
sundhedsmæssig risiko.
Rottebekæmpelse i weekender og helligdage, foretages fra kl. 12. Anmeldelser indkommet inden kl.
12 behandles dermed samme dag.

4.3 Tilsynspligtige ejendomme
Tilsynspligtige ejendomme er i rottebekendtgørelsen defineret som, ”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”.
Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra og med oktober til og med februar modtage et
tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse. På disse besøg vil den kommunale
rottebekæmpelse sammen med grundejer gennemgå ejendommen og tilstødende arealer for tegn
på rotter ude såvel som inde. I det tilfælde ejer ikke er til stede ved besøget, vil Hørsholm kommune
jf. Rottebekendtgørelsen gennemgå ejendommen udendørs for tegn på rotter. Ved tegn på rotter,
vil der blive oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelsen vil blive igangsat.
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4.4 Privat rottebekæmpelse
Privat rottebekæmpelse er tilladt i Hørsholm Kommune. Retningslinjerne for privat
rottebekæmpelse kan ses i bilag 1 til rottehandlingsplanen. Foruden de lovgivningsmæssige krav skal
kommunens retningslinjer følges ved al privat rottebekæmpelse i Hørsholm Kommune.
Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende
autoriserede personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse:
•
•

R1-autoriserede: har tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
overalt i Hørsholm Kommune.
R2-autoriserede: har kun tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske
bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

Al privat rottebekæmpelse skal overholde de lovgivningsmæssige krav samt de kommunale
retningslinjer for privat rottebekæmpelse, uagtet om der er tale om privat rottebekæmpelse udført
af både R1 og R2 autoriserede personer. Hørsholm Kommune gør derfor heller ikke forskel i de
kommunale krav der stilles til henholdsvis R1 og R2 bekæmpelse. Dog vil Hørsholm Kommune de
kommende år yde en ekstra vejledende bistand til R2 autoriserede personer i form af opsøgende
tilsynsbesøg i forbindelse med anmeldelse af rotter. Her vil den kommunale rottebekæmpelse bistå
med råd og vejledning vedrørende bekæmpelse og forebyggelse.
Der vil blive ført tilsyn med den private rottebekæmpelse halvårligt

5. Effektiv og miljøbevidst forebyggelse og bekæmpelse af rotter
I det daglige vil Hørsholm Kommune fortsat sikre borgerne den lovpligtige og effektive
rottebekæmpelse, men derudover vil Hørsholm Kommune have fokus på de særlige delmål, som
skal være med til at øge indsatsen overfor rotterne, og sikre en effektiv og miljøbevidst forebyggelse
og bekæmpelse af rotter.
Herunder gives en kort beskrivelse af de fem delmål med dertilhørende tiltag og succeskriterier, som
Hørsholm Kommune vurderer, har en central rolle for den fremadrettede indsats med sikre at den
overordnede målsætning imødekommes. I 2024 vil tiltagene blive evalueret med forventning om, at
succeskriterierne imødekommes.

5.1

Delmål 1:

Delmål 1: Rottebekæmpelsen udføres af fagligt kvalificeret personale, som i de anmeldte sager yder
en hurtig og effektiv indsats, samt kan rådgive grundejer om fremadrettet forebyggelse af rotter på
deres ejendom.
I Hørsholm Kommune varetages den praktiske rottebekæmpelse af bekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S,
mens myndighedsdelen og de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen udføres af Team Miljø
under Center for By og Miljø.
For at komme i mål med delmål 1, har Hørsholm Kommune opstillet følgende tiltag
5.1.1
•
•
•

Tiltag
Rottebekæmperen overholder krav til responstid
Rottebekæmperen overholder krav til planlagte besøg
Rottebekæmperen registrerer årsagen til forekomsten af rotter på alle sager

Det er kommunens rottebekæmpere, som borgerne primært har kontakt til, og ved at følge disse
tiltag, skulle det gerne sikres, at borgerne:
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•
•
•
5.1.2

føler sig trykke og velinformeret om bekæmpelsesforløbet
oplever at der tages hånd om problemet hurtigt og effektivt
Modtager en god service og hjælp til det forebyggende forløb
Succeskriterier for planperioden 2022-2024

Formålet med succeskriterierne for de tre tiltag er at sikre at Hørsholm Kommune opnår den
ønskede effekt af de udførte tiltag.
•
•
•

Responstiden er overholdt på 100 % af anmeldelserne
De planlagte besøg udføres på den aftalte dag
Årsagen til forekomsten af rotter er angivet på 100% af anmeldelserne

5.2 Delmål 2:
Delmål 2: Hørsholm Kommune vil nedbringe brugen af gift ved rottebekæmpelse, og i stedet
implementere brug af ny technologi til fangst af rotter.
Ofte vil brug af gift være en effektiv løsning til at bekæmpe større forekomster af rotter, men når
der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil
lede til anvendelse af stærkere gifte. Foruden problemer med resistens udgør brugen af gift også en
miljømæssig risiko. Den miljømæssige risiko er særlig stor for andre dyr, fx rovfugle og ugler, som
kan blive forgiftet ved enten selv at æde giften eller æde forgiftede dyr.
Hørsholm Kommune vil derfor have fokus på en miljøbevidst anvendelse af gift i både den
kommunale og private rottebekæmpelse for at reducere udbredelse af resistens og minimering af
de miljømæssige konsekvenser.
Miljøbevidst bekæmpelse betyder ikke, at der ikke kan og vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen,
men at Hørsholm Kommune, vil bestræbe sig på, at der kun anvendes gift, når ingen andre løsninger
vil være effektive.
For at komme i mål med delmål 2, har Hørsholm Kommune opstillet følgende tiltag:
5.2.1
•
•
•
•

Tiltag
Rottebekæmperen skal kun udlægge gift i sager hvor det er strengt nødvendigt.
Hørsholm Kommune vil indføre elektroniske fælder til rottebekæmpelsen som erstatning for
brug af rottegift.
Hørsholm Kommune vil bruge rottehunde i bekæmpelsen.
Hørsholm Kommune fører tilsyn med de private sikringsordninger.

Det er Hørsholm Kommune der skal sikre at rottebekæmpelsen i hele kommunen, både den
kommunale og den private, bliver mere miljøvenlig, og ved at følge disse tiltag skulle det gerne sikres
at:
•
•
•

Tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse, minimeres
Giften udlægges med forsigtighed for at undgå utilsigtede forgiftninger af andre dyr,
rovfugle, ugler og lignende.
Gift ikke benyttes til forebyggelse, da det er i strid med Rottebekendtgørelsen.
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5.2.2

Succeskriterier for planperioden 2022-2024

Formålet med succeskriterierne for de fire tiltag er at kommunen, udover at sikre at Hørsholm
Kommune opnår den ønskede effekt af de udførte tiltag, også at rottebekæmpelsen bliver
miljøvenlig og grøn, hvilket lægger sig op ad Hørsholm Kommunes ønske om øget bæredygtighed og
fokus på natur og biodiversitet.
Succeskriterierne for de beskrevet tiltag er som følgende:
•
•
•
•

Brugen af gift er i planperioden faldet med 40 %
Der opnås en effektiv rottebekæmpelse med elektroniske fælder – der må ikke ske en
stigning af anmeldelser på samme adresse som følge af ineffektiv rottebekæmpelse.
Hørsholm Kommune skal have to rottehunde ved udgangen af planperioden.
Der benyttes ikke gift i de private sikringsordninger som forebyggelse i hele planperioden
2022-2024

5.3 Delmål 3
Delmål 3: Hørsholm Kommune vil forebygge rotter ved at rottesikre egne ejendomme samt egne
kloakker.
I Rottebekendtgørelsen er det beskrevet, at der i rottebekæmpelsen er to spor der skal følges for at
opnå en effektiv bekæmpelse. Det ene spor er den akutte bekæmpelse ved konstatering af
rotteforekomst, og det andet spor er forebyggelse af rotteforekomster.
Hørsholm Kommune vil gå foran i forebyggelsen af rotter, ved at rottesikre de kommunale skoler,
daginstitutioner og plejehjem, samt også at rottesikre de private, statslige og regionale skoler,
daginstitutioner, plejehjem og hospitaler der er beliggende i Hørsholm Kommune, og sikre at
rottesikring vedligeholdes.
Derudover er det er almindelig kendt, at der i forbindelse med f.eks. opgravninger, renovering af
kloakker etc. at de nærliggende områder oplever et øget problem med ”invasion” af rotter. Det er
ligeledes vigtigt at medtage sikring imod rotter i forbindelse med byfornyelse, lige fra anlæg af
byggeplads til hvordan området fremover skal benyttes af borgerne.
Ved at rottesikre de ovenstående, vil Hørsholm Kommune minimere sandsynligheden for at de
pågældende institutioner vil blive udsat for rotteangreb.
For at komme i mål med delmål 3, har Hørsholm Kommune opstillet følgende tiltag:
5.3.1
•
•
•
•

Tiltag
Der skal monteres rottespærrer i samtlige kloakker tilhørende kommunale skoler,
daginstitutioner og plejehjem
Der skal monteres rottespærrer i samtlige kloakker tilhørende private, statslige og regionale
skoler, daginstitutioner, plejehjem og hospitaler
Hørsholm Kommune udfører årligt eftersyn med rottespærrerne på samtlige institutioner –
private og kommunale
Ved kommunale og private byggerier og renoveringsprojekter tydeliggør kommunen kravet
til entreprenøren/bygherren om at der ikke må være åbne kloakrør
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5.3.2

Succeskriterier for planperioden 2022-2024

Formålet med succeskriterierne for de fire tiltag er at sikre den kommunale rottebekæmpelse lever
op til både delmål og den overordnede målsætning for Hørsholm Kommune.
•
•
•
•

Der er ved udgangen af planperioden opsat rottespærrer på alle kommunale skoler,
daginstitutioner og plejehjem
Der er ved udgangen af planperioden opsat rottespærrer på alle private, statslige og
regionale skoler, daginstitutioner, plejehjem og hospitaler i Hørsholm Kommune
Det årlige serviceeftersyn er udført på alle institutioner
Hørsholm Kommune modtager ingen anmeldelser om rotter fra byggepladser

5.4 Delmål 4
Delmål 4: Borgere og grundejere bliver informeret om betydningen af effektiv forebyggelse,
renholdelse og sikring af egen ejendom – herunder også betydningen af at vedligeholde den private
kloak.
Den gode informative dialog med kommunens borgere og virksomheder er vigtig, hvis forebyggelse
og effektiv bekæmpelse af rotter skal ske. Derfor er dialog og oplysning om rotter en vigtig prioritet
og et centralt fokusområde for den kommunale rottebekæmpelse. Kommunens borgere og
virksomheder skal være aktive medspillere i kommunens forebyggende indsats over for rotterne, da
en fælles indsats vil have størst indflydelse på rotteforekomsten i Hørsholm Kommune.
De borgere, som den kommunale rottebekæmpelse typisk har kontakt med, er dem som oplever én
eller flere rotter på egen matrikel, eller i nærområdet. For at sikre effektiv forebyggelse af rotter er
det dog vigtigt at nå alle borgere og virksomheder med information om kommunens
rottebekæmpelse og grundejers egne muligheder for at forebygge rotteforekomst på matriklen.
Hørsholm Kommune ønsker derfor fokus på at møde borgere og virksomheder med positiv dialog,
og med råd og vejledning få inddraget alle grundejere i den fremadrettede forebyggelse af rotter i
Hørsholm Kommune.
For at komme i mål med delmål 4, har Hørsholm Kommune opstillet følgende tiltag:
5.4.1
•
•
5.4.2

Tiltag
Hørsholm Kommune informerer borgerne om forebyggelse af rotter på digitale medier,
samt hvad borgerne skal være opmærksomme på for at undgå rotter
Øget informationsindsats i beboelseskvarterer der er hårdt angrebet af rotter
Succeskriterier for planperioden 2022-2024

Formålet med succeskriterierne er at sikre at Hørsholm Kommune gør borgerne bevidste om deres
forpligtelser i forhold til at forebygge rotter, samt hvilke initiativer de nemt kan udføre for at
minimere risikoen for at få rotter på deres egen ejendom.
Derudover er de også essentielle i forhold til at leve op til det opstillede delmål og den overordnede
målsætning
•

Hørsholm Kommune har udført to kampagner årligt på sociale medier og kommunens egen
hjemmeside
6
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•

Beboelseskvarterer der har været hårdt angrebet i planperioden, har modtaget målrettet
information om initiativer borgerne selv kan udføre i forsøg på at komme rotterne til livs

5.5 Delmål 5
Delmål 5: Novafos vedligeholder den offentlige kloak med henblik på at rotterne bliver i den.
Novafos er som spildevandsselskab forpligtet til at vedligeholde og renovere den offentlige kloak,
derfor er det også vigtigt at der er et godt samarbejde mellem Novafos og Hørsholm Kommune, og
at vi sammen tager hånd om indsatser i kloakkerne.
Derfor vil Hørsholm Kommune og Novafos udføre følgende tiltag:
5.5.1
•
•
•

5.5.2

Tiltag
Novafos udbedrer brud på deres kloakker hurtigst muligt
Novafos bistår den kommunale rottebekæmpelse med kloakinformationer ved behov
Hørsholm Kommune stiller krav til Novafos om, at der ved renoveringsarbejder på deres
kloakker, enten installeres fælder eller rottespærrer så rotterne bliver i kloakken
Succeskriterier for planperioden 2022-2024

Formålet med succeskriterierne for de to tiltag er at sikre at Hørsholm Kommune opnår den ønskede
effekt af de udførte tiltag, samt at relationen til Novafos, på rotteområdet, styrkes.
•
•

Alle brud er udbedret inden for den aftalte frist
Novafos informerer Hørsholm Kommune om placering af fælder og rottespærrer før
renoveringsarbejdet påbegyndes

5.6 Overordnet målsætning
Hensigten med de fem delmål er at imødekomme behovet for at skabe større bevågenhed på
rotteområdet, og samtidig give Hørsholms borgere en effektiv rottebekæmpelse, som også værner
om miljøet.
Ved at opnå samtlige succeskriterier når planen evalueres, er ønsket, at Hørsholms borgere selv er
blevet mere proaktive i forhold til forebyggelse af rotter på egen ejendom, at de rottebekæmpere
borgerne møder, er kompetente, og yder en god service, samt at kommunens borgere og
medarbejder på de offentlige institutioner ikke skal bekymre sig om rotteangreb.

6. Særlige indsatsområder
Hørsholm Kommune har, i tråd med sin egen målsætning, udpeget to områder hvor der skal ydes en
særlig indsats. Det drejer sig om Hovedgaden og de tilstødende parkeringsområder, samt om hele
togbanestrækningen og de to stationsområder, Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station.
Udfordringen ved disse to områder er, at der er flere aktører der skal i spil for at Hørsholm
Kommune kan få bugt med de rottemæssige gener. I Hovedgaden er det de private bygnings-, og
kloakejere, og langs med banelegemet og stationsområderne er det henholdsvis BaneDanmark og
DSB der skal etableres et samarbejde med.
Derfor vil Hørsholm Kommune have særligt fokus på:
7
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•
•
•

At skabe overblik over hvor der kan være særlige behov for proaktive handlinger i
forbindelse med forebyggelse af rotter
Fortsættelse eller igangsættelse af tværfagligt samarbejde i forvaltningerne
Etablere et samarbejde med de private aktører, både virksomheder og borgere

De store udfordringer der er ved de to områder, er rotternes adgang til føde. I Hovedgaden er det
hovedsagelig virksomhedernes og de privates affald de finder føde, og langs banelegemet og på
stationsområderne er det fuglefodring og skraldespande der tiltrækker.
Ved at etablere samarbejder med de forskellige parter ved Hovedgaden samt BaneDanmark og DSB,
er det Hørsholm Kommunes målsætning at få bugt med rotteproblemerne de respektive steder.
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Bilag 1: Retningslinjer for privat rottebekæmpelse i Hørsholm Kommune
Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Hørsholm Kommune, der er dog en række retningslinjer, som
foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse
udført af enten R1 eller R2 autoriserede. I det følgende er der givet en beskrivelse for hvilke krav
Hørsholm Kommune stiller til bekæmpelse under R1 og R2 autorisation.
Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Hørsholm Kommune, og det
understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat
bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.
Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation.
1. Dette omfatter bekæmpelse;
a. O en privat sikringsordning
i. Den private sikringsordning, omfatter, som udgangspunkt, altid en grundig
bygningsgennemgang, som fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der
overgås til ny aftale
b. Af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs. hvor en
borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse
2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til kommunen og til den nationale
database (Miljøportalen), når dette bliver muligt og evt. lovkrav.
3. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Hørsholm Kommune
a. Ved anmeldelse, skal det meget tydeligt fremgå, om privat bekæmpelse varetager
rottebekæmpelsen, eller om det skal varetages af den kommunale
rottebekæmpelse
4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder for ved og uden brug af gift)
efter, at der er indgivet anmeldelse til Hørsholm Kommune
5. Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Hørsholm Kommune
vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30
dage efter endt bekæmpelse.
a. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse
oplysninger direkte og løbende i den nationale database
6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage
eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage
7. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse,
gør Hørsholm Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved
anvendelse foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang
8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen og de
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
a. Overholdelse af resistensstrategien
b. Udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes senest 30 dage efter endt bekæmpelse
i. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive
disse oplysninger direkte og løbende i den nationale database
9. Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og
kommunale krav vil kommune kunne forbyde fortsat bekæmpelse ved den R1autoriserede/bekæmpelsesfirmaet
10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med
anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt
Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation
1. Dette omfatter kun;
a. At der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er
i besiddelse af R2-autorisation
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2. Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette indberettes til kommunen med angivelse af;
a. Tidspunkt for opnåelse
b. Om den R2-autoriserede påtænker selv at forestå bekæmpelse af rotter og mus
3. Alle R2-autoriserede vil, når de anmelder rotter, få besøg af Hørsholm Kommune med
henblik på en gennemgang af ejendomme for fejl og mangler i forhold til renholdelse og
rottesikring
4. En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den
R2-autorisererede
5. Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun
foretages af den R2-autoriserede
6. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Hørsholm Kommune
a. Ved anmeldelse, skal det meget tydeligt fremgå, om den R2-autoriserede selv
varetager rottebekæmpelsen, eller om det skal varetages af den kommunale
rottebekæmpelse
7. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet anmeldelse til
Hørsholm Kommune
8. Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Hørsholm Kommune
vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30
dage efter endt bekæmpelse.
a. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse
oplysninger direkte og løbende i den nationale database
9. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage
eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage
10. De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som
udgangspunkt ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang
11. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen og de
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
a. Overholdelse af resistensstrategien
b. Udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes senest 30 dage efter endt bekæmpelse
i. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R2 autoriserede angive
disse oplysninger (bilag 6) direkte og løbende i den nationale database
12. Ved utilstrækkelig bekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og
kommunale krav vil Hørsholm Kommune kunne forbyde fortsat bekæmpelse ved den R2autoriserede
13. Ved forhold hvor den R2 autoriserede eller den kommunale rottebekæmpelse vurderer, at
der kan være tale om resistens, vil den kommunale rottebekæmpelse overtage
rottebekæmpelsen
14. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som
for museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie
sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt
Hørsholm Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller
ejendomme omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation, med henblik på at
sikre at ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til
rottesikring og renholdelse.
Hvis Hørsholm Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med
ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter
har adgang, vil Hørsholm Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede
mulighed for at fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.
Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den
R2-autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet
politianmeldelse med henblik på bødestraf.
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