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Indledning 
Med denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, vil Helsingør Kommune, give en gene-
rel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse. Handlingsplanen beskriver også målsætningerne for 
årene 2020-2022, og de problemområder, der er særlig fokus på. 

I Helsingør Kommune er der ca. 62.500 borgere, og kommunen dækker et areal på 121,64 km2.  Helsingør 
Kommune varetager rottebekæmpelsen i kommunen, og er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse 
overalt i kommunen. 

Denne handlingsplan er vedtaget af Helsingør Byråd den 21. september 2020. Planen erstatter ”Handlings-
plan for bekæmpelse af rotter – 2016-2018”.  

 

Lovgrundlag 
Rottebekæmpelsen er reguleret af Rottebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1668 af 18. december 2018 
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Ifølge Rottebekendtgørelsen skal kommunen foretage en effek-
tiv bekæmpelse af rotter. Det betyder, at rotterne skal udryddes eller bekæmpes til et tilstrækkeligt lavt ni-
veau. 

Derudover skal kommunen udarbejde en rottehandleplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hand-
lingsplanen skal minimum revideres hvert 3. år. Ifølge Rottebekendtgørelsens bilag 1 skal rottehandlepla-
nen som minimum indeholde: 

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

kæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder 
- Oplysninger om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat be-

kæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmidler 
- Plan for kommunens tilsyn med privat bekæmpelse, hvis kommunen tillader privat rottebekæmpel-

se 

I handlingsplanen skal der endvidere, hvor det er relevant, beskrives særlige indsatsområder vedrørende 
forebyggelse og bekæmpelse på: 

- Tilsynspligtige ejendomme 
- Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme 
- Fødevarevirksomheder 
- Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer 
- Havnearealer 
- Kommunale genbrugspladser 
- Deponeringsanlæg 
- Vildtfodringspladser 
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Status 
Over de seneste år er der sket en stigning i antallet af rotteanmeldelser i Helsingør Kommune. Udviklingen 
kan ses på tabel 1. I 2019 var der 1933 anmeldelser, hvilket er det højeste de sidste 10 år.  
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Tabel 1: Antallet af årlige rotteanmeldelser fra 2008 til 2019. 

Antallet af anmeldelser varierer over året, og kan påvirkes af en række ting som fx nedbør/tørke og tempe-
ratur. I Helsingør Kommune er der ingen tydelig tendens til, at nogle tidspunkter på året giver flere anmel-
delser end andre. 

På figur 2 kan det ses, hvor der blev anmeldt rotter i 2019. Der er flest anmeldelser uden for beboelse. For-
delingen varierer år for år, men generelt ses der en stigning i anmeldelserne uden for beboelse og ved skur, 
hønsehus og voliere.  
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Figur 2: Antal anmeldelser fra 2019 fordelt på lokalitet.  
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Opfølgning på handlingsplan 2016-2018 
Et overordnet mål i handlingsplan 2016-2018 var at reducere antallet af overjordiske rotter i kommunen. 
Målet er ikke nået. I perioden 2016 til 2020 er antallet af anmeldelser steget. Den præcise årsag kendes ik-
ke, men I samme periode er det blevet nemmere at anmelde rotter digitalt, og borgerne er blevet mere op-
mærksomme på anmelderpligten. Derudover har der været flere milde vintre. Dette har givet bedre kår for 
rotter til at yngle, og samtidig har det været medvirkende til at færre rotter dør om vinteren.  

 

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 
Helsingør Kommunes Byråd har besluttet, at der fra 2020 årligt opkræves 0,026 promille af ejendomsværdi-
en til rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten. I 2020 svarer det til ca. 1.570.000 kr. Beløbet dækker 
udgifter til den aktive rottebekæmpelse, samt den administrative opgave med registrering, håndhævelse og 
forebyggelse.  

I Center for By, Land og Vand er der afsat 1/3 årsværk til administration, mens der er afsat 2 årsværk til sel-
ve rottebekæmpelsen. På grund af det høje antal anmeldelser har der i dele af 2019 og 2020 derudover væ-
ret ansat en ekstra bekæmper 16 timer om ugen. 

Center for Økonomi og Ejendomme, der er ansvarlig for kommunens bygningsdrift, er ansvarlig for opsæt-
ning og vedligeholdelse af rottespærrer på eksisterende kommunale ejendomme, og fremtidige byggemod-
ninger af kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. 

Center for By, Land og Vand er ansvarlig for opsætning af rottespærrer på private, statslige og regionale in-
stitutioner, samt fremtidige byggemodninger af disse. 

 

Privat bekæmpelse 
Helsingør Kommunes Byråd har den 25. februar 2019 besluttet at privat bekæmpelse er tilladt i kommunen. 
Med privat bekæmpelse forstås både private R1-autoriserede bekæmpere, der er ansat i private bekæm-
pelsesfirmaer, og R2-autoriserede, der bekæmper på egen erhvervsejendom. Privat bekæmpelse er tilladt i 
hele kommune og er ikke begrænset til bestemte bekæmpelsesmidler. 

Alle former for privat bekæmpelse sker uden omkostninger for Helsingør Kommune. Der kan ikke gives fri-
tagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikrings-
ordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom. 

Følgende er Helsingør Kommunes retningslinjer for R1 og R2 bekæmpelse: 

- Ved opnåelse af R2- autorisation skal Helsingør Kommune informeres. 
- Ved indgåelse af aftale om privat bekæmpelse med R1-autoriseret person, skal denne sende kopi af 

bygningsgennemgangsrapporten til Helsingør Kommune. 
- Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler om sikringsordninger skal anmeldes til Helsingør Kommune. 
- Al forekomst af rotter skal anmeldes til Helsingør Kommune, også selvom der er igangsat privat be-

kæmpelse. 
- Ved anmeldelse af rotter på en ejendom omfattet af R2-autorisation, vil den kommunale rottebe-

kæmpelse, foretage et opfølgende tilsynsbesøg indenfor 8 dage, for; 
o i samarbejde med den R2-autoriserede, at vurdere den igangsatte rottebekæmpelse. 
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o at vejlede eller igangsætte nødvendig handling vedr. udbedring af eventuelle fejl og mang-
ler med hensyn til rottesikring og renholdelse. 

 

Plan for tilsyn med privat bekæmpelse 
Helsingør Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt møde op på et antal virksomheder eller ejendomme 
med privat bekæmpelse (Både R1 og R2), med henblik på at sikre at kommunens retningslinjer og rottebe-
kendtgørelsen overholdes. 

 

Rottespærrer 
Rottebekendtgørelsen stiller krav om opsætning af rottespærrer. Helsingør Kommune har, hvor det har væ-
ret teknisk muligt, opsat rottespærrer på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner.  

Senest den 1. januar 2021 skal Helsingør kommune have opsat rottespærre på kloakledninger der fører ind 
til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Dette gælder, hvor det er 
teknisk muligt og hvor grundejer har givet tilladelse. 

I forbindelse med byggemodninger skal Helsingør Kommune opsætte rottespærrer. Det gælder for: 

- Kommunalbestyrelsen som grundejer, der byggemodner arealer til kommunale skoler, plejehjem, 
daginstitutioner og parcelhusområder, hvor det er teknisk muligt. 

- Byggemodning af private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, 
når der er opnået tilladelse fra grundejer, og hvor det er teknisk muligt. 

 

Tilsynspligtige ejendomme 
Det tidligere tilsyn på ejendomme i landzone, er erstattet med et tilsyn på en række tilsynspligtige ejen-
domme. Tilsynet skal udføres én gang årligt i perioden oktober til og med februar, og omfatter erhvervse-
jendomme med: 

- Dyrehold 
- Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr 
- Opbevaring af foderstoffer til dyr 
- Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til menne-

sker 

I Helsingør Kommune er der pr. 1. august 2020 164 tilsynspligtige ejendomme.  

 

Overordnede målsætninger for rottebekæmpelse 
Det overordnede mål med rottebekæmpelsen i Helsingør Kommune er at nedbringe antallet af rotter i 
kommunen ved effektiv bekæmpelse og forebyggende indsats. 

Bekæmpelse skal være igangsat senest 8 dage efter, at Helsingør Kommune har modtaget anmeldelsen. 
Ved forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder, skal bekæmpelse være igangsat 
senest et døgn efter anmeldelsen. 
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For at understøtte målsætningen har Helsingør Kommune opstillet en række delmål og succeskriterier for 
rottebekæmpelsen: 

Delmål: 

- At gennemføre en effektiv rottebekæmpelse 
- At udføre fejlfinding og vejledning til løsning af det konkrete problem 
- At levere kompetent vejledning om forebyggelse 
- At borgere og erhverv i kommunen oplever en professionel service 

Succeskriterier: 

- Færre anmeldelser 
- Færre besøg pr. anmeldelse 
- Færre genanmeldelser på samme ejendom 
- Flere tilfredse borgere 

 

Konkrete tiltag til opnåelse af mål  
For at lykkes med målene er der udpeget en række konkrete tiltag: 

- Tiltag 1: Fokus på høj service ved at 
o Føre tilsyn med kommunens egne rottebekæmpere. Dette gøres ved at den administrative 

medarbejder deltager i minimum 6 besøg ved almindelige anmeldelser eller opfølgningsbe-
søg, samt minimum 6 kampagnetilsyn i vinterhalvåret. 

o Samarbejde med Forsyning Helsingør. Der samarbejdes med Forsyning Helsingør ved mi-
stanke om defekte offentlige kloakker. Kloakker undersøges og brud renoveres hurtigt. 

o Samarbejde med byggesagsafdelingen og Forsyning Helsingør om korrekt afpropning af klo-
akker i forbindelse med nedrivning af bygninger og arbejder på kloakken. 

- Tiltag 2: Information til borgerne om  
o forebyggelse af rotter på hjemmesiden. 
o særlige indsatsområder – se herunder. 

- Tiltag 3: Særlige indsatsområder 
o Fuglefodring – Rigtig mange borgere fodrer fugle i haven, men er ikke opmærksomme på 

de problemer, det kan give med rotter. Der udarbejdes informationsmateriale og gennem-
føres en kampagne i aviser og evt. facebook med information om, hvordan man fodre fugle 
uden også at tiltrække rotter. 

o Dyrehold i haven med fokus på hønsehold – Der udarbejdes informationsmateriale der kan 
udleveres til ejendomme med dyrehold. Materialet skal b.la. omhandle, hvordan man bedst 
fodre og indretter haven til fx en hønsegård. 

 

Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloa-
krottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder. 
Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør samarbejder i konkrete sager om defekte kloakker, men har ik-
ke nogen plan for kloakrottebekæmpelse.  

Der foretages ikke systematisk bekæmpelse af kloakrotter ved anvendelse af kloakblokke.  
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VVM 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal Helsingør Kommune tage stilling til om 
denne handlingsplan skal miljøvurderes og der således skal udarbejdes en egentlig miljørapport. 

For at en plan eller et program er omfattet af Miljøvurderingsloven, skal denne enten fastlægge rammerne 
for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medføre krav om en vurdering af virkningen på et interna-
tionalt naturbeskyttelsesområde samt være udarbejdet/vedtaget af en myndighed, i henhold til love, admi-
nistrative retsforskrifter eller administrative beslutninger. 

Handlingsplanen er udarbejdet i henhold til rottebekendtgørelsen og fastlægger ikke bindende rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter. Planen medfører heller ikke krav om en vurdering af virkningen på 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

På ovenstående baggrund er det således Helsingør Kommunes vurdering, at handlingsplanen ikke skal mil-
jøvurderes.  


