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1. Indledning 
Ansvaret for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter påhviler kommunerne og 
retningslinjerne for bekæmpelsen er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)1. I henhold til Rottebekendtgørelsen skal 
kommunerne udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse som skal revideres 
minimum hvert 3. år. Denne handlingsplan er kommunens fjerde handlingsplan og er 
gældende for perioden 2022-24.  

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende punkter, jf. bilag 1 i 
Rottebekendtgørelsen: 

 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. 
 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen. 
 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen. 
 Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. 
 Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med 

forsyningen om kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og 
metoder (fælder, spærrer, gift mv.). 

 Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. 
om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte 
bekæmpelsesmetoder. 

 Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen 
tillader privat rottebekæmpelse. 

I handlingsplanen skal der derudover, hvor det er relevant, være en beskrivelse af 
særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende 
steder: 

 Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1. 
 Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9. 
 Fødevarevirksomheder. 
 Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og 

rottespærrer. 
 Havnearealer. 
 Kommunale genbrugspladser. 
 Deponeringsanlæg 
 Vildtfodringspladser. 

Handlingsplanen er godkendt af Udvalget for Klima, Teknik og Miljø på udvalgsmøde 
den 31. maj 2022 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.  

 

 

’ 

 

 

 

 
1 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 2307 af 06/12/2021 
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2. Rotte-
bekæmpelse i 
Gribskov 
Kommune 

Gribskov Kommune er ansvarlig for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter 
i kommunen. I Gribskov Kommune er rottebekæmpelsen udliciteret og kommunen har 
tegnet kontrakt med Anticimex. Kontrakten løber fra den 01.04.2022 til den 
31.03.2026.  

Kontrakten om rottebekæmpelse omfatter blandt andet undersøgelse/rådgivning på 
den enkelte rotteanmeldelse, bekæmpelse af rotter, opfølgende tilsyn, kørsel af 
tilsynspligtige ejendomme, indberetning i Driftweb Rotter (database til håndtering af 
rotteanmeldelser) samt afslutning af rotteanmeldelsen. 

Det er dog stadig Gribskov Kommune der er myndighed på området og kommunen har 
således en lang række administrative opgaver som skal varetages. Dette omfatter 
blandt andet: 

 Administration af Driftweb Rotter 
 Telefonisk rådgivning i forbindelse med anmeldelse og sager 
 Myndighedsbehandling (påbud mm.) 
 Årlig indberetning til Miljøstyrelsen 
 Udarbejdelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 
 Udbud af rottebekæmpelsen 
 Kontraktstyring med leverandøren 
 Fastsættelse af gebyr for rottebekæmpelsen 

Rottebekæmpelse i den offentlige kloak foretages som udgangspunkt af GribVand 
Spildevand A/S. De overtog driften af den offentlige kloakforsyning pr. 1. januar 2010 
og dermed også ansvaret for rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker.  

2.1 Tidligere mål og resultater for 
rottebekæmpelsen 
I kommunens første handlingsplan var der sat fokus på brugen af gift, reduktion af 
antal anmeldelser og at yde en tilfredsstillende service overfor borgere og erhverv. 
Med de målelige succeskriterier blev der med den første handlingsplan sat konkrete 
mål for reduktion af gift og antal anmeldelser. Med den anden og tredje handlingsplan 
var der i højere grad fokus på krav til selve bekæmpelsen, herunder at 
rottebekæmpelse blev igangsat hurtigst muligt, samt at der blev foretaget hurtig 
myndighedsbehandling i sager hvor borger ikke fik foretaget den nødvendige 
rottesikring. Dette gjorde sig ligeledes gældende for den tredje handlingsplan. 

Overordnet set har antallet af anmeldelser af rotter været meget svingende i de 
foregående år og det har desværre ikke været muligt at reducere antallet af 
anmeldelser, som ellers har været et af de overordnede mål i de foregående 
handlingsplaner. I Gribskov Kommune har der således de sidste år været følgende 
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antal anmeldelser:  

 

 

År Antal anmeldelser 

2012 1.468 

2013 1.676 

2014 1.631 

2015 1.563 

2016 1.715 

2017 1.657 

2018 2.358 

2019 2.067 

2020 2.818 

2021 2.184 

 

Der er dog flere forskellige forhold der kan være årsag til udsving i antal anmeldelser. 
Det er blandt andet faktorer såsom dårligt vedligeholdt kloakker og klimaforandringer, 
herunder milde vintre og oversvømmelse af kloakker, hvor rotterne trænges op i stik 
og ledninger. Derudover har studier vist, at rottebestanden har en naturlig cyklisk 
svingning i bestanden og at der efter en vis årrække med relativt konstant fald i 
bestanden, pludselig sker en eksplosiv vækst, hvorefter den falder igen. Der tales om 
en ”10 års cyklus”2. 2008 bliver betragtet som et såkaldt rotteår i Danmark med et 
rekordhøjt antal anmeldelser, men selvom antallet er faldet siden, ses der generelt en 
tendens til at antallet af anmeldelser er steget gennem årene3.  

Ved større anlægsarbejder og kloakarbejder i kommunen ses der også ofte en stigning 
i anmeldelser i nærområdet fordi rotterne slipper ud af kloakken. Der er således en 
lang række forhold der kan have betydning for antallet af anmeldelser.  

Selvom antal anmeldelser ikke er reduceret, er det stadig et overordnet mål for 
kommunen at reducere antallet af anmeldelser. Blandt andet derfor har Gribskov 
Kommune i perioden 2017 – 2020 i samarbejde med GribVand Spildevand A/S kørt et 
projekt omkring bekæmpelse af rotter i kloakken, se mere i afsnit 8. Projektet havde 
desværre ikke den ønskede effekt og det blev derfor besluttet ikke at videreføre 
bekæmpelsen efter afslutningen af projektet. Kommunen håber derfor, at der i stedet 
med en mere effektiv rottebekæmpelse, kan ske en reduktion i antallet af anmeldelser 
af rotter.    

I forhold til brugen af gift så har kommunen med de sidste to handlingsplaner primært 
haft fokus på, at rottebekæmperen følger resistensstrategien hvor det er fastsat, at 
det svageste aktivstof skal benyttes først. Samtidig har der været fokus på, at der som 
fastsat i rottebekendtgørelsen, har været udført en forebyggende bekæmpelse, hvor 

 
2 Meddelelse fra By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse, Nr. 28 – Juni 2008  
3 Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse, Nr.33 - marts 2012  
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borgerne rådgives om hvad de kan gøre for ikke at få rotter igen. Dette er noget 
kommunen fortsat vil have fokus på fremadrettet.  

Generelt er det kommunens vurdering, at rottebekæmpelsen i kommunen har levet op 
til de krav der er fastsat i handlingsplanen. Kommunen har jf. ovenstående skiftet 
leverandør pr. 01.04.2022 og kommunen vil fremadrettet have fokus på, at 
leverandøren lever op til de krav der er fastsat i kravspecifikationen for udbuddet, 
herunder frister for førstegangsbesøg og opfølgende besøg.  

Nogle sager er mere komplicerede end andre, hvilket kan medføre, at de trækker ud. 
Det er kommunens vurdering, at det ofte skyldes andre omstændigheder end den 
bekæmpelse som rottebekæmperen udfører. Det er dog vigtigt at have fokus på, 
hvordan disse sager kan løses bedst muligt.  

Kommunen har oplysning på hjemmesiden hvoraf det fremgår hvad borgeren kan 
forvente når der anmeldes rotter, herunder serviceniveau mv. Det vurderes, at der 
overordnet ydes en tilfredsstillende service for borgere og erhverv, men der vil fortsat 
være fokus på hvordan dette kan gøres endnu bedre, samt herunder løbende 
opfølgning med leverandøren.  

2.2 Overordnede mål for rottebekæmpelsen for 
2022-24 
Der fastsættes følgende overordnede mål for rottebekæmpelsen for perioden 2022 - 
24: 

 At foretage en effektiv rottebekæmpelse der på lang sigt medfører at antallet 
af anmeldelser reduceres.  

 At yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv. 
 At rottebekæmpelse udføres i overensstemmelse med resistensstrategien og at 

forebyggelse og vejledning er i fokus i forbindelse med rottebekæmpelsen.  

2.3 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet følgende 
succeskriterier: 

 Ved anmeldelser af rotter har rottebekæmperen været på besøg inden for den 
fastsatte frist (se afsnit 3.2) medmindre, dette ikke har været muligt fordi 
anmelderen ikke har kunne være til stede inden for den fastsatte frist.  

 Ved anmeldelser, hvor der var rotter, har der været igangsat bekæmpelse ved 
første besøg og igangsat udredning af årsagen til rotteforekomst. Opfølgning 
har været foretaget inden for de fastsatte frister (se afsnit 3.2) indtil 
ejendommen er rottefri. 

 Ved anmeldelser hvor der var rotter har ejer udført den nødvendige 
rottesikring af ejendommen og ejer har, hvor det har været relevant, 
modtaget vejledning om forebyggende indsats således, at gentagne 
henvendelser fra samme ejendom er blevet minimeret.  

 Ved sager med manglende rottesikring har kommunen fået foretaget 
myndighedsbehandling, herunder påbud og selvhjælpshandling.  

 Ved rottebekæmpelse har rottebekæmperen fulgt resistensstrategien. 
 Borgerne er oplyst om rottebekæmpelse via kommunens hjemmeside, 

herunder hvordan der anmeldes, serviceniveau og egne forpligtigelser. 

   

2.4 Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af 
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beskrevne mål   
Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet følgende 
tiltag som skal sikre at kommunen når målene: 

 I kommunens selvbetjeningsløsning – DriftWeb Rotter – registreres 
anmeldelsesdato, besøgsdato, opfølgende besøg, årsag til rotteforekomst mv. 
af rottebekæmperen. Kommunen følger løbende med i de åbne sager i 
DriftWeb, herunder om der foretages opfølgende tilsyn inden for fristen. 
Såfremt der er uoverensstemmelser mellem leverandørens rottebekæmpelse 
og de fastsatte succeskriterier drøftes sagerne med kommunens 
rottebekæmper.  

 Løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring den daglige 
bekæmpelse og om eventuelle problemsager så de løses hurtigst muligt.  

 Hurtig myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke udfører den nødvendige 
rottesikring.  

 Information på hjemmesiden tjekkes løbende og opdateres hvis relevant.  

2.5 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen  
Gribskov Kommune har, i overensstemmelse med § 53 i Rottebekendtgørelsen, 
vedtaget, at der opkræves et gebyr til dækning af omkostninger ved den kommunale 
rottebekæmpelse. Gebyret skal dække både udgifter til administration og til drift af 
rottebekæmpelsen. Det pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og 
opkræves som en andel (en promillesats) af ejendomsværdien.  

Gebyret fastsættes efter ”hvile i sig selv” princippet, dvs. at indtægter og udgifter skal 
balancere set over en periode. Gebyrets størrelse/promillesatsen afhænger derfor af 
de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og kan således 
variere fra år til år. Eksempelvis kan prisen for rottebekæmpelse stige hvis der er 
mange anmeldelser et år, da kommunen betaler leverandøren pr. anmeldelse. Denne 
udgift skal således dækkes ind det efterfølgende år ved en stigning i gebyret.  

Samtidig kan nye krav til rottebekæmpelsen, eksempelvis krav omkring 
rottebekæmpelse i weekenden, medføre at kommunen må sætte gebyret op for at 
dække de omkostninger der er forbundet med dette.  

Generelt er promillesatsen for rottebekæmpelse steget de sidste år, hvilket netop 
skyldes nye krav til rottebekæmpelsen, samt en stigning i antal anmeldelser.  

I 2022 er promillesatsen fastsat til 0,00683. Promillesatsen steg lidt fra 2017 til 2018 
som følge af en intensivering af bekæmpelse af rotter i kloakken, se afsnit 8. Herefter 
har promillesatsen været fastholdt, men det forventes, at gebyrsatsen vil falde lidt i 
2023 som følge af, at der ikke længere er udgifter til rottebekæmpelsen i kloakken.  
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2.6 Plan for den kommunale 
kloakrottebekæmpelse og samarbejde med 
forsyningen om kloakrottebekæmpelse  
Gribskov Kommune havde i perioden 2017 - 2020 et samarbejde med GribVand 
Spildevand A/S om bekæmpelse af rotter i den offentlige kloak. For Gribskov 
Kommune var baggrunden for at igangsætte projektet, at det til trods for den 
bekæmpelse som blev foretaget i kommunen, ikke var lykkedes at reducere antallet af 
anmeldelser. Tværtimod kunne der ses en stigning i antal anmeldelser. Gribskov 
Kommune havde derfor et ønske om at se nærmere på, om der ved en målrettet 
bekæmpelse i kloakken kunne ske en reduktion i anmeldelser på overfladen så færre 
borgere blev generet af rotter.  

Gribvand Spildevand A/S var ligesom Gribskov Kommune interesseret i at reducere 
antallet af rotter i kloaksystemet, eftersom rotterne kan forårsage stor skade på 
kloaksystemet. En reduktion af rotterne i kloaksystemet forventes derfor at reducere 
udgifterne til reparation af kloaksystemet. 

På baggrund af dette blev det besluttet at gå sammen om et udbud om 
rottebekæmpelse i kloaksystemet med en forventning om, at dette vil medvirke til en 
reduktion i antal anmeldelser, fremme en giftfri rottebekæmpelse, samt reducere 
udgifterne forbundet med reparation af kloaksystemet. 

Udbuddet blev vundet af Wisecon (der senere er blevet opkøbt af Anticimex). 
Kloakrottebekæmpelsen blev foretaget over en projektperiode på 30 måneder. Der 
blev i første del af perioden nedsat 1.000 intelligente elektroniske giftfrie fælder. 
Fælderne blev sat ned i områder hvor der var observeret mange rotteanmeldelser. 
Herefter blev der holdt øje med fælderne og de blev flyttet efter behov til nye 
målområder når det blev vurderet, at rotterne var bekæmpet i det pågældende 
område. I projektperioden stod Wisecon – Anticimex for projektledelse, installation, 
flytning og servicering af fælderne.   

Da projektperioden udløb i sommeren 2020, var det planen, at driften af fælderne 
skulle overgå til Gribskov Kommune og GribVand Spildevand A/S der således sammen 
skulle stå for at køre bekæmpelsen i kloakken videre.  

Forventningen med projektet var, at antallet af anmeldelser i de områder hvor der 
blev bekæmpet rotter kunne reduceres med 75 %. Desværre var der i projektperioden 
dog kun en nedgang på 40 % i antal anmeldelser i de områder hvor der var blevet 
bekæmpet.  Set i forhold til prisen for driften af fælderne og den effekt bekæmpelsen 
havde, blev det besluttet at sælge alle fælderne og derved stoppe bekæmpelsen i 
kloakken.  

Kommunen har efterfølgende ikke foretaget systematisk bekæmpelse af rotter i 
kloakken. GribVand Spildevand A/S og Gribskov Kommune drøfter løbende evt. behov 
for bekæmpelse i kloakken og GribVand Spildevand A/S har 20 elektroniske 
rottefælder der kan sætte ned efter behov.  

2.7 Privat bekæmpelse 
Det er muligt for ejere af erhvervsejendomme at få en såkaldt R2-autorisation. Dette 
giver tilladelse til at foretage privat bekæmpelse på egen erhvervsejendom. Tidligere 
var f.eks. en landmand henvist til at få assistance fra en autoriseret rottefænger fra 
kommunen eller en privat bekæmper via en privat sikringsordning, men med en R2-
autorisation kan der foretages bekæmpelse med rottegift på egen ejendom.  

For at få en R2-autorisation skal der gennemføres et 1-dages kursus i blandt andet 
rotternes biologi og forebyggelse samt sikker håndtering af rottegift. Kurset udbydes 
af Miljøstyrelsen.  
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Kommunen har i sin handlingsplan mulighed for at nedsætte forbud mod privat 
bekæmpelse. Kommunen skal derfor i handleplanen, samt på kommunens 
hjemmeside, informere om hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder 
om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte 
bekæmpelsesmetoder. 

Hvis det besluttes ikke at tillade privat bekæmpelse, vil dette også omfatte private 
sikringsordninger.  

Med denne handlingsplan er det besluttet, at der i Gribskov Kommune ikke gives 
forbud mod privat bekæmpelse med R2 autorisation. Den private bekæmpelse med R2 
autorisation skal følge gældende lovgivning og regler, herunder bestemmelser i 
kommunens handlingsplan. Dette betyder blandt andet, at: 

 Der inden igangsættelse af privat bekæmpelse skal ske en anmeldelse til 
Gribskov Kommune.  

 Der må med R2-autorisation kun anvendes de kemiske bekæmpelsesmidler 
som er godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen 

 Det skal anmeldes til kommunen, ligeså snart der konstateres rotter på 
ejendommen, og når der derfor bliver iværksat bekæmpelse, samt når denne 
bliver afsluttet.  

 Der foretages indberetning af oplysninger om bekæmpelsen i henhold til 
lovgivningen.  

 Gribskov Kommune til enhver tid kan overtage den private bekæmpelse, hvis 
det vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af 
rotter på det pågældende område, jf. § 6, stk. 7 i Rottebekendtgørelsen.   

Hvis der foretages privat bekæmpelse skal grundejer sørge for at foretage en 
forebyggende indsats ligesom ved den kommunale bekæmpelse, herunder rottesikre 
og renholde sin ejendom i henhold til Rottebekendtgørelsen.  

Private sikringsordninger skal ligeledes følge de retningslinjer og krav der er fastsat i 
Rottebekendtgørelsen, herunder foretage indberetning om bekæmpelse. Derudover 
gælder for al bekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler, herunder 
antikoagulanter, at der først må iværksættes bekæmpelse, når der er konstateret 
forekomst af rotter.   

Kommunen skal som tilsynsmyndighed føre tilsyn med, at privat bekæmpelse 
overholder retningslinjer og bekendtgørelsens regler m.v. Gribskov Kommune vil i 
nødvendigt omfang foretage stikprøver for at føre tilsyn med den private 
rottebekæmpelse.  
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3. Særlige 
indsatsområder 

I det følgende er der en beskrivelse af særlige indsatsområder vedrørende 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter.  

3.1 Tilsynspligtige ejendomme 
Tilsynspligtige ejendomme omfatter 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.  

Der skal foretages tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme en gang om året i perioden 
oktober til og med februar. Ved tilsynet skal den kommunale rottebekæmper 
gennemgå ejendommen sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, for at 
undersøge om der er forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættes 
bekæmpelse efter gældende regler. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, skal 
rottebekæmperen undersøge tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af 
rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættelse bekæmpelse efter gældende 
regler. Konstateres der ikke rotter, skal bekæmperen aflevere en skriftlig meddelelse 
om tilsynet sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal 
anmeldes til kommunen. 

Gribskov Kommune har udarbejdet en liste over de tilsynspligtige ejendomme i 
kommunen. Listen vil løbende blive justeret i samarbejde med kommunens 
rottebekæmper således, at ejendomme, der ved det årlige tilsyn vurderes ikke at være 
omfattet af tilsynspligten, fjernes fra listen. Hvis kommunen eller rottebekæmperen 
finder ejendomme der vurderes at være tilsynspligtige, men som ikke er på listen, vil 
de blive tilføjet listen.     

3.2 Andre ejendomme end tilsynspligtige 
ejendomme  
På ejendomme der ikke er omfattet af tilsynspligt, skal der kun foretages bekæmpelse 
efter anmeldelse. Gribskov Kommune har i kravspecifikationen for udbuddet til 
rottebekæmpelse fastsat følgende:  

 Der skal ved anmeldelse af rotter indendørs i beboelser, på 
fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, 
hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, foretages 
besøg uden ugrundet ophold. Dette er præciseret til, at anmeldelser modtaget 
inden kl. 12.00, skal køres samme dag, mens anmeldelser modtaget efter kl. 
12, skal køres senest næste dag efter. Dette gælder også weekender og på 
helligdage. 

 Anmeldelser om rotter udendørs, herunder i udhuse, garager, stalde mv. skal 
køres indenfor 3 hverdage.  

 Der skal ved alle ejendomme hvor der konstateres rotter, foretages minimum 
tre besøg – et indledende, et opfølgende og et afsluttende besøg. Bekæmpelse 
skal foretages, indtil der ikke har været påvist aktivitet i 14 dage.  

 Der skal foretages opfølgende besøg med et interval på maksimalt 7 dage og i 
nogle situationer skal der være hyppigere besøg.  
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Derudover er der i kravspecifikationen sat en lang række andre krav, blandt andet til 
et minimum antal bekæmpere og rottehunde, møder med kommunen og udførelsen af 
selve rottebekæmpelsen. Der vil i planperioden i høj grad være fokus på at sikre, at 
der i forbindelse med rottebekæmpelse udføres en forebyggende indsats, at 
ovenstående frister overholdes og at grundejere sørger for at rottesikre deres 
ejendom.  

3.3 Fødevarevirksomheder 
Bekæmpelse af rotter i fødevarevirksomheder foretages efter anmeldelse. Jf. afsnit 3.2 
er fristerne for besøg senest næste hverdag for rotter indendørs og senest 3 dage for 
rotter udendørs.  

I fødevarevirksomheder foretages der eftersyn for rotter samtidig med 
Fødevarestyrelsens normale kontrol af virksomheden. Fødevarestyrelsens 
tilsynsforpligtelse gælder både fødevarevirksomheder i byzone og landzone.  

Kommunen har pligt til at underrette Fødevarestyrelsen om forekomst af rotter på 
fødevarevirksomheder og Fødevarestyrelsen er ligeledes forpligtiget til at underrette 
kommunen.  

3.4 Kloakker og stikledninger (herunder 
anvendelsen af kloakblokke og rottespærre) 
Rottebekæmpelse i de offentlige kloakker foretages af Gribvand Spildevand A/S. Efter 
afslutning af projektet vedr. rottebekæmpelse i kloakken har Gribvand Spildevand A/S 
ikke igangsat systematisk rottebekæmpelse. Gribvand Spildevand A/S har et mindre 
antal elektroniske rottefælder som de sætter op ved skelbrønde efter aftale med 
private der oplever særlig høj rotteaktivitet. Derudover udføres der ikke 
rottebekæmpelse i kloakken.  

Ansvaret for de private stikledninger ligger hos grundejer. Ved brud på en stikledning 
er det således grundejers ansvar at få det repareret. Hvis ejer ikke frivilligt 
igangsætter de nødvendige undersøgelser og reparationer, så har kommunen 
mulighed for at påbyde grundejer at gøre dette, samt i sidste ende at lade det udføre 
for grundejers egen regning. Som det fremgår af tiltag til opnåelse af kommunens 
mål, så er der netop fokus på, at der sættes hurtigt ind ved de ejendomme, hvor ejer 
ikke frivilligt igangsætter rottesikring af stikledningen.  

 

Rottespærrer på skoler, plejehjem og daginstitutioner  

Der er i rottebekendtgørelsen fastsat krav om, at kommunen som grundejer, hvor det 
er teknisk muligt, skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til 
kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Derudover er der krav om, at 
kommunen, hvor det er teknisk muligt, skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, 
der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og 
hospitaler når der er opnået tilladelse fra grundejeren. Kommunen har sat 
rottespærrer op på både kommunale og private ejendomme der hører under 
ovenstående og har indgået serviceaftaler om årlig service af rottespærrerne.  

3.5 Havnearealer 
Der er to havne i Gribskov Kommune; Ramløse Havn og Gilleleje Havn. Ramløse Havn 
er en mindre lystbådehavn ved Arresø, mens Gilleleje Havn er Sjællands største 
fiskerihavn der samtidig har plads til lystbåde.  
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Rottebekæmpelse på havnearealerne foretages efter anmeldelse, og der er ikke 
planlagt en særlig indsats i disse områder. Såfremt der i planperioden noteres et større 
problem med rotter på havnearealerne, vil der blive set nærmere på om der skal 
igangsættes en særlig indsats.  

3.6 Kommunale genbrugsstationer 
Gribskov Kommune har to kommunale genbrugsstationer, som ligger i Højelt og 
Skærød. Rottebekæmpelse på genbrugsstationerne foretages efter anmeldelse, og der 
er ikke planlagt en særlig indsats på genbrugsstationerne. Såfremt der i planperioden 
noteres et større problem med rotter på genbrugsstationerne, vil der blive set 
nærmere på, om der skal igangsættes en særlig indsats.  

3.7 Lossepladser og deponier 
Der findes ét deponi i Gribskov Kommune. Det er dog dækket over med jord og det er 
derfor ikke forbundet med nogen særlig risiko i forhold til rottetilhold.  

3.8 Vildtfodringspladser 
Gribskov Kommune har ikke tal på, hvor mange vildtfodringspladser der findes på/i 
private og offentlige arealer/skove. Rottebekæmpelse foretages efter anmeldelse og 
der er ikke planlagt en særlig indsats på dette område. Miljøstyrelsen har udarbejdet 
en pjece omkring effektiv vildtfodring uden rotteproblemer, som kommunen vil 
medhjælpe til at videreformidle efter behov.  

 

 

 


