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LOVGRUNDLAG 
I 2018 trådte en ny Rottebekendtgørelse i kraft, som har medført store lovgivningsændringer - 
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr 1686 af 18/12/2018). 
Struer kommune er myndighed på området og således forpligtet til at foretage effektiv 
rottebekæmpelse. Bekæmpelsen skal forgå i overensstemmelse med bekendtgørelsens 
retningslinjer og kræver planlægning og grundighed i udførelsen. 
 
I bekendtgørelsen er der et krav om, at kommunerne skal udarbejde en handleplan for 
bekæmpelse af rotter, som skal revideres hvert 3. år. 

FORMÅL 
Handleplanen har som mål at reducere antallet af rotter i Struer Kommune gennem fortsat fokus 
på forebyggelse og bekæmpelse. Planen skal således også være med til at synliggøre og øge 
kommunens muligheder for at tænke forebyggelse ind i den kommunale rottebekæmpelse. 
 
Ved at arbejde målrettet med forebyggelse får man skabt både økonomiske og miljømæssige 
gevinster. Rotter kan forårsage bygningsskader og sprede sygdomme, hvoraf nogle er alvorlige 
både for mennesker og dyr. Dette er man ligeledes med til at stoppe for ved at arbejde med 
forebyggelse.  
 
Handleplanen skal yderligere anvendes som et redskab i forbindelse med kommende udbud af 
rottebekæmpelse i Struer Kommune, da der her redegøres for krav og forventninger. 

MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE 2022-2024 
Det overordnede mål for Struer Kommune er at sikre en effektiv og tilfredsstillende 
rottebekæmpelse i hele kommunen. 
 

Struer Kommune er forpligtiget til; 
 

• at sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt  

• at bekæmpe rotter effektivt 

• at rottebekæmpelsen udføres af fagligt kvalificeret personale 

• at sikre, at rottebekæmperen, så vidt muligt, finder årsagen eller årsager til 

rotteforekomsten 

• at fortage den fornødne rottebekæmpelse indtil problemet er løst 

• at vejlede om forebyggelse 

• at borgerne samt virksomheder får en hurtig og sikker sagsbehandling    

• at sikre at der følges op på anmeldelser med maksimum en uges mellemrum, indtil 

problemet er løst.    

• At sikre en velfungerende digitalløsning til indberetning af anmeldelser, samt at borgere 

digitalt bliver informeret om rottebekæmpelse og forebyggelse 

• at fastholde et tæt samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer, der varetager den 

daglige bekæmpelse for Struer Kommune, og udfører sikringsordninger for virksomheder 

og private 

• at sænke giftforbruget i forbindelse med rottebekæmpelse 

• at administrere lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 
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Der blev i udgangen af 2021 etableret rottespærrer i kloakledninger ved: 

• alle kommunale institutioner (skole, plejehjem, daginstitutioner) 

• private institutioner (skoler, plejehjem, daginstitutioner) 

• byggemodninger. 

Det er kommunens pligt en gang om året at føre tilsyn med at disse fungerer. 
 

Indsatsområder i kommende planperiode; 
 

• der vil forsat blive etableret rottespærre på nye kommunale byggemodninger, hvor det er 

teknisk muligt 

• defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt 

• målrettet kloakrottebekæmpelse i samarbejde med Struer Forsyning 

• reducere rotternes fødekilder via en målrettet indsats overfor fuglefodring, hønse- og 

fuglehold, kaninbure mv. 

• reducere rottegener ved genbrugspladser og renseanlæg 

• kampagnekørsels til tilsynspligtige ejendomme 

• større fokus på ejendomme med tilbagevendende rotteproblem. 

ROTTEBEKÆMPELSE I STRUER KOMMUNE 
Vi er alle forpligtet til at anmelde rotter og forebygge en stigning af rotter, men Struer Kommune er 
myndighed på området, og har ansvar for at ”udrydde” rottebestanden eller at holde den nede på 
et acceptabelt niveau. 
 
Struer Kommunes nuværende kontrakt vedrørende rottebekæmpelse løber frem til 31. marts 2024, 
hvorefter rottebekæmpelsesindsatsen skal i offentligt udbud. Det er det firma der vinder udbuddet i 
Struer Kommune, der varetager den praktiske rottebekæmpelse i kommunen. 
 

Struer Kommune skal i sit valg af samarbejdspartner sikre, at borgerne; 
 

• føler sig trygge og velinformerede om bekæmpelsesforløbet 

• oplever, at der tages hånd om problemet på en kompetent og hurtig måde 

• oplever en god service og hjælp i et videre forebyggende forløb. 

De administrative opgaver og fastsættelse af de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen 
varetages og udføres af Struer kommune.  
 

Den administrative varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse har bl.a. til 
formål at sikre; 
 

• at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter  

• at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på egen ejendom  

• at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer. 

Hvis man som borger er så uheldig at få rotter, vil Struer Kommune sikre en hurtig hjælp til at få 
løst problemet. Den enkelte borger har pligt til at anmelde til Struer Kommune, så snart der er 
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konstateret tilstedeværelse af rotter. Dette gælder også hvis du ser en rotte som ikke er på din 
egen grund, men på naboens. 
 

Grundejere skal sikre, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Dette 
gøres blandt andet ved; 
 

• at sikre og renholde ejendomme på en sådan måde, at rotternes levebetingelser på 

ejendommen mindskes 

• at sikre, at spiseligt affald og andet føde ikke er tilgængelig for rotter 

• at kontrollere rottesikring ved døre, vinduer, rørgennemføringer, ventilationsåbninger, riste, 

lyskasser, skakte, bevoksninger, tagkonstruktioner, facader, brønde, stikledninger og 

kloaksystemets tilstand 

• at efterleve eventuelle påbud fra Struer Kommune om vedligeholdelse, rottesikring og 

renholdelse inden for den fastsatte frist  

Yderligere information om rottesikring af ejendomme kan findes på www.struer.dk og 
rotteangreb.dk. 
 

Rotteanmeldelser 
Som det ses på diagram 1 har Struer Kommune fra 2015 og frem til 2021 set et fald i antallet af 
rotteanmeldelser. Dette er ikke kun i Struer Kommune, at antallet er faldet. Det gælder i store dele 
af landet. Det vides ikke, om det er fordi, der er kommet en del privat bekæmpere som borgerne 
ringer til i stedet for at melde ind til kommunen eller hvad der kan være årsagen. Men antallet af 
rotter kan også variere af helt naturlige årsager. 
 
Nogle af årsagerne til udsvingene kan være: 
 

• sikring af kloakkerne, både offentlige og private kloakledninger 

• mere fokus på hvordan man bekæmper rotter, via kampagner, og andet 

• at vi er blevet bedre til at sørge for at holde rent for spiseligt affald på vores ejendom 

• at det er nemmere for rotterne at finde føde fordi det er mere tilgængeligt 

• dårlige kloakker 

• ekstreme vejrmæssige forhold som en meget hård vinter, eller en meget lang varm og tør 

sommer kan påvirke rottebestanden i op - eller nedgående retning. 

 

  

http://www.struer.dk/borger/bolig/dit-ansvar-som-grundejer/skadedyr/rotter
https://rotteangreb.dk/
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Diagram for rotteanmeldelser 
 

 
Diagram 1. Den øverste blå graf angiver årstal. Den røde graf viser antallet af anmeldelser det 
pågændende år. Den grønne graf viser udviklingen og dermed stiningen eller faldet i forhold til 
basisåret.   
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Brug af gift i rottebekæmpelsen 
 

 
 
 
Struer Kommune vil være mere miljøbevidst, hvilket også gælder også mht. rottebekæmpelse. 
Derfor vil Struer Kommune øge fokus omkring anvendelse af gift både i den kommunale, men også 
i den private, rottebekæmpelse. Der kan være nogle risici ved brug af rottegift, dels en risiko for 
miljøet og en lang række fugle og dyr, som Struer Kommune ikke har til hensigt at bekæmpe, og 
dels en risiko for at rotterne udvikler resistens. En miljøbevidst bekæmpelse skal ikke nødvendigvis 
forstås som, at der ikke vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen. Det betyder blot, at Struer 
Kommune vil bestræbe sig på kun at anvende gift, når det er den bedste løsning. 
 

I tilfælde hvor der anvendes gift, vil der være fokus på et målrettet giftbrug, hvor; 
 

• det tilstræbes at minimere tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse  

• der ikke anvendes mere end den mængde gift, der er nødvendig til den enkelte situation  

• der foretages en risikovurdering med det formål at beskytte andre dyr mod forgiftning, 

herunder rovdyr og rovfugle, der tager rotter  

• der indsamles viden om resistens således at giftbekæmpelse kan tilpasses en sådan 

situation.  
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FOKUSOMRÅDER 
På Struer Kommunes hjemmeside er der informativ vejledning til borgere, omkring de gener og 
skader rotter kan medføre. Ligeledes er der gode råd til, hvordan man kan være med til at 
forebygge tilstedeværelsen af rotter.  
 
Struer Kommune bekæmper rotter efter anmeldelse i hele kommunen. Dog er der udvalgte 
ejendomme, som Struer Kommune skal føre tilsyn med 1 gang årligt - i perioden fra oktober til og 
med februar:  
 

• erhvervsejendomme med dyrehold,  

• erhvervsejendomme med primærproduktion af fødevarer og foder til dyr. 

• erhvervsejendomme uden primærproduktion, hvor der opbevares foder til dyr samt 

planteprodukter til produktion af fødevarer til mennesker, herunder opbevaring af 

grønsager, rodfrugter og lignende.  

Tilsynsbesøg eller bygningsgennemgang skal ifølge Rottebekendtgørelsen foretages sammen 
med ejer, lejer eller en repræsentant. Det er dog muligt for Struer Kommune at iværksætte 
bekæmpelse på ejendomme, hvor det viser sig umuligt at skaffe en repræsentant. 
 
Struer Kommune forventer at kunne reducere antal af rotter gennem mere information til borgere 
om forebyggelse, renholdelse af ejendomme og kontrol af afløbssystemer.  
 
Derudover vil vidensdeling med Struer Forsyning om udførelse og bekæmpelse af rotter samt 
samarbejde i forbindelse med kloakrenovering og separat kloakering ligeledes kunne bidrage til, at 
rotteproblemer i kommunen mindskes. 
 
Struer Kommune gennemførte i 2017 montering af rottespærrer på alle eksisterende skoler, 
daginstitutioner og plejehjem samt øvrige kommunale ejendomme, hvor det var hensigtsmæssigt 
og teknisk muligt. Der er siden blevet monteret rottespærrer på alle nyetablerede kommunale 
ejendomme. Der udføres lovpligtige eftersyn på alle installerede rottespærrer. 
 
Derudover har kommunen altid fokus på, at der ikke er eksistensgrundlag for rotter på ejendomme 
med følsom anvendelse, eksempelvis skoler, daginstitutioner og plejehjem. 

 
Renholdelse af bymiljøet:  
Forkert affaldshåndtering kan give rotteproblemer, fordi spiseligt affald gør at rotter kan overleve.  
 

Forkert affaldshåndtering kan f.eks. være; 
 

• utilstrækkelig affaldskapacitet eller uhensigtsmæssig opbevaring af affald – f.eks. placering 

af affald i sække uden for rottesikrede stativer/containere 

• det kan også være mangel på bundpropper i større affaldscontainere, som bevirker at rotter 

kan have fri adgang til containerens indhold  

• spild af affald eller manglende rengøring. 

Det er derfor vigtigt at alt spiseligt affald, herunder madaffald, skal opbevares utilgængeligt for 
rotter.  
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Ved hver ejendom i Struer Kommune skal der i tilstrækkeligt omfang findes beholdere til madaffald. 
Beholderne skal være udført på en sådan måde, at indholdet er utilgængelig for rotter. Madaffaldet 
skal bortskaffes gennem de kommunale ordninger. Særligt i den centrale del af Struer kan der 
være en del rotteaktivitet fra spildt affald. Struer Kommune vil derfor løbende minimere rotternes 
adgang til spiseligt affald der.  
 

Det kan sikres ved f.eks. at sørge for; 
 

• hyppigere tømning af affaldscontainere, eller sætte nogle flere op, hvis det bliver 

nødvendigt 

• at lave informationskampagne til borgerne i Struer Kommune 

• at der er rengøring af områderne for affald mv.  

I den kommende planperiode skal det vurderes, om der skal opsættes intelligente rottefælder i 
udvalgte områder omkring affaldsspande. Rottefælderne skal give signal til rottebekæmperne 
og/eller personalet som tømmer fælderne om at der er gået rotter i fælderne. Struer Kommune 
håber på yderligere reduktion i antallet af rotteanmeldelser som kan skyldes evt. forkert 
affaldshåndtering. Det må ikke være affald, der udgør en primær kilde til rotternes overlevelse. 

ANMELDELSE OG KONTAKT 
Anmeldelse af rotter skal foretages elektronisk via Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk 
eller rotteanmeld.struer.dk . 
Anmelder kan blive telefonisk kontaktet af rottefænger med henblik på at aftale tid for besøg – hvis 
det ønskes. Rottefænger vil typisk kontakte anmelder inden for 2-3 dage. 
Er rotterne inde i beboelsen, vil rottefænger kontakte borgeren indenfor 24 timer efter 
anmeldelsen. 
 
Plan og Miljø kan kontaktes i nedenstående åbningstid. Uden for åbningstid træder en vagtordning 
i kraft. 
 

Åbningstid for Plan og Miljø 
Mandag: 10.00-15.00 
Tirsdag: 10.00-15.00 
onsdag: 10.00-15.00  
Torsdag: 10.00-17.00 
Fredag: 10.00-12.00 
 
Tlf.: 96 84 84 01  
 

Vagtordning for weekend og helligdage: 
Weekend 08.00-15-30  
Helligdage  08.00-15.30 
 
Vagtordningen behandler udelukkende forekomst af rotter indendørs i beboelse samt i 
fødevarevirksomheder, hvor rotter udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. 
 
Anmeldelsen kan udelukkende forgå elektronisk. Anmelder vil blive kontaktet af rottefængeren, der 
vurderer, om bekæmpelse skal iværksættes med det samme, eller om den kan vente til den 
førstkommende hverdag. 
 

http://www.struer.dk/om-kommunen/selvbetjening
http://rotteanmeld.struer.dk/
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TILSYN MED PRIVAT ROTTEBEKÆMPELSE 
I den nye Rottebekendtgørelse åbnes muligheden for at tillade privat rottebekæmpelse. Det er op 
til den enkelte kommune at afgøre, om det skal være tilladt - i så fald er kommunen forpligtiget til at 
oplyse dette. 
 
Med privat rottebekæmpelse forstås rottebekæmpelse, som udføres af én af følgende autoriserede 
personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse: 
 

• R1-autorisation: 

Giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt etablering af 

sikringsordning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer samt Struer 

Kommunes handleplan. 

 

• R2-autorisation: 

Giver alene tilladelse til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom og kun ved brug af 

visse kemiske bekæmpelsesmidler. Altså privat rottebekæmpelse på egen 

erhvervsejendom – kræver at ejer opnår R2-autorastion. 

Struer Kommune tillader både privat bekæmpelse for R1 og R2 autoriserede personer. Den private 
bekæmpelse skal følge gældende lovgivning og regler, og der skal ske anmeldelse til Struer 
Kommune, når der konstateres rotter. 
 
En R1 og R2 autoriseret person er ved privat bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at 
registrere og indberette oplysninger til Struer Kommune samt Miljøstyrelsen (’Den fællesoffentlige 
rottedatabase’). 

ØKONOMI OG GEBYRSAMMENSÆTNING 
Grundejere i Struer Kommune betaler for den kommunale rottebekæmpelse via 
ejendomsskattebilletten. 
Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og opkræves for samtlige ejendomme (både 
bebyggede og ubebyggede grunde) samt fastsættes i forhold til de forventede udgifter. 
I 2022 er gebyret fastsat til 4,00 kr./pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.  
Det er ikke muligt at dispensere fra gebyret, heller ikke selvom en virksomhed vælger at tegne 
sikringsordning for egen regning. 
 
Gebyret dækker over følgende: 

• rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse 

• hvis man skulle være uheldig at få rotter og har brug for hjælp til at bekæmpe dem, har 

man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere udgift til bekæmpelsesfirmaet 

• kommunens administrative opgaver vedrørende rottebekæmpelse 

• eventuelle tiltag til forebyggende indsatsområder til bekæmpelse 

• rottegebyret dækker ikke grundejers egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, 

skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring. 
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