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1. Indledning
Alle kommuner skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Byrådet skal som minimum hvert tredje år revidere planen, og den skal
offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1723 af
17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Nærværende handlingsplan er gældende fra 1. januar 2019.
Handlingsplanen indeholder følgende:
1. Overordnede mål for rottebekæmpelsen
2. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
3. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
4. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål
5. Plan for rottebekæmpelse i kloakker og samarbejde med forsyningen
6. Oplysninger om hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse
7. Plan for tilsyn med privat rottebekæmpelse
Handlingsplanen skal endvidere, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder
vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:
8. Tilsynspligtige ejendomme
9. Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme
10. Fødevarevirksomheder
11. Kloakker og stikledninger
12. Havnearealer
13. Kommunale genbrugspladser
14. Deponeringsanlæg
15. Vildtfodringspladser
2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Favrskov Kommunes overordnede mål med rottebekæmpelsen er at nedbringe rottebestanden og rotteforekomster i kommunen. Det skal ske ved forebyggende tiltag og ved at
yde en hurtig og effektiv bekæmpelse ved konstaterede rotteforekomster. Dermed sikres
kommunens virksomheder og boligejere mindst mulige gener fra rotter.
Favrskov Kommune vil derfor tilrettelægge og udføre rottebekæmpelsen efter de overordnede mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der er angivet i lovgivningen:
a) Hurtig indsats til borgerne efter modtaget anmeldelse
b) Effektiv rottebekæmpelse
c) Information til borgere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter
d) Tilsyn med renovering af offentlige og private kloakker (ved konstaterede kloakdefekter)
De konkrete tiltag for opnåelse af de overordnede mål beskrives nærmere nedenfor under punkt 4.
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3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Det overordnede ansvar for rottebekæmpelse er i Favrskov Kommune forankret i Job og
Økonomi (Borgerservice), der har opgaver med modtagelse og opfølgning på anmeldelser om rotter, herunder fx håndtering af komplicerede rotte- og kloaksager samt klager fra
borgerne.
Favrskov Kommune har siden 1. marts 2017 efter udbud haft kontrakt med det eksterne
bekæmpelsesfirma Anticimex A/S på rottebekæmpelse i Favrskov Kommune. Det er således Anticimex A/S, der varetager den daglige bekæmpelsesindsats af rotter i kommunen. Kontrakten er gældende indtil udgangen af februar 2019.
Fra 1. marts 2019 varetages bekæmpelse og forebyggelse af rotter i Favrskov Kommune
af Trafik og Veje i Teknik og Kultur.
Hjemtagelsen af opgaven med bekæmpelse og forebyggelse af rotter i Favrskov Kommune sker ud fra en vurdering af en bedre udnyttelse af ressourcer og en mere effektiv
bekæmpelse og forebyggende indsats. Erfaring fra andre kommuner viser, at der ved at
hjemtage opgaven opleves behov for mindre administration og kontrol af bekæmpelsen i
det daglige arbejde, ligesom det vurderes, at der opnås en bedre kvalitet og effektivitet
samt en bedre borgerinddragelse og service. Særligt sidstnævnte er meget afgørende for
en succesfuld bekæmpelsesindsats.
Ved at hjemtage udførelsen og forebyggelsen af rottebekæmpelse kan Trafik og Veje i
vintermånederne, optimere ressourceudnyttelsen og medarbejderkapaciteten bedst muligt, da medarbejderne i afdelingen ellers normalt ville blive vinterhjemsendt som følge af
nedgang i opgavemængden hen over vinteren. Hertil kommer det er højsæson for rottebekæmpelse i vintermånederne. Trafik og Veje har desuden en etableret weekend-vagtordning, der vil kunne udvides til at tage imod rotteanmeldelser i weekender og på helligdage. Dertil kommer, at synergieffekten mellem Forsyningen og Favrskov Kommune,
som kan udnyttes til en mere koordineret og helhedsorienteret bekæmpelsesindsats.
1. januar 2018 trådte nye lovregler i kraft på området for rottebekæmpelse, som blandt
andet indebæreren styrket forebyggende indsats, herunder krav til installation og service
af rottespærrer, mulighed for R2 bekæmpelse (dvs. landmænd må efter et 1-dages kursus bekæmpe rotter på egen ejendom), ny resistensstrategi, etablering af weekendvagtordning og indførsel af et årligt tilsynsbesøg på visse landbrugsejendomme.
De nye regler betyder, at der skal anvendes flere ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af rotteforekomster.
Favrskov Kommunes realiserede indtægter og udgifter for 2015-17, samt forventede udgifter og indtægter for 2018-20 til rottebekæmpelse fremgår af tabel 1 nedenfor.
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Tabel 1: Udvikling i udgifterne til rottebekæmpelse
Faktisk
Forventede
(mio. kr.)
(- = udgifter/un2015
2016
2017
2018
2019
derskud)
Udgifter
-1,235
-1,520
-2,923
-2,971
-3,100
Indtægter
0,730
1,544
3,478
3,328
3,100
Årets resultat
-0,505
0,024
0,555
0,357
0,0
Akkumuleret
-0,652
-0,628
-0,073
0,284
0,284
over/underskud
Promillegebyr
0,0186
0,0389
0,0863
0,0818
0,0750
(takst)
* Ikke fastsat endnu. Sker først i forbindelse med budgetlægningen for 2020-23.
Som det fremgår, er udgifterne til skadedyrsbekæmpelse steget kraftigt primært fra 2016
til 2017 og frem. Det skyldes primært, at der i 2017 blev gennemført genudbud af rottebekæmpelsesopgaven, hvilket medførte en prisstigning primært som følge af ny lovgivning.
På trods af et fald i antallet af anmeldelser fra 2016 til 2017 jf. tabel 3 nedenfor blev udgiften til rottebekæmpelsen næsten fordoblet. Siden 2017 er udgifterne dog stagneret og
forventes de kommende år at ligge omkring 3,1 mio. kr. årligt
Tabel 2 viser de forventede udgifter og indtægter i 2019 opdelt på hovedydelser til skadedyrsbekæmpelsen.
Tabel 2: Indtægter og udgifter i 2019
Budget 2019 (’-’ = udgifter/underskud)

Beløb pr. år
1000 kr.

Forventede udgifter
Administrative ressourcer i Borgerservice

-400

Licenser til software

-60

Bekæmpelse af vildkatte

-40

Rottebekæmpelse og opfølgning på anmeldelser

-2.100

Vagtordning, weekend og helligdage

-140

Tilsyn med tilsynspligtige ejendomme

-360

I alt forventede udgifter for 2019

-3.100

Forventede indtægter
Indtægter til rottebekæmpelse, opkrævet via ejendomsskatten,
ved en takst på 0,0750‰ af ejendomsværdien
Akkumuleret overskud fra tidligere år
I alt forventede indtægter i 2019

3.100
284
3.384
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2020
-3,100
3,100
0,0
0,284
0,0750*

4. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Det er Favrskov Kommunes mål, at antallet af rotteforekomster i kommunen holdes på så
lavt et niveau som muligt.
I nedenstående tabel ses antallet af rotteanmeldelser i kommunen i perioden 2013-2017.

Tabel 3: Udvikling i rotteanmeldelser 2013-2017
2013
2014
Antal rotte1.931
2.155
anmeldelser

2015

2016

2017

2.361

2.466

2.233

Favrskov Kommune har haft en stigning i antal rotteanmeldelser fra 2013 til 2016. Det
svarer til tendensen på landsplan. Stigningen skyldes blandt andet flere milde efterår og
vintre samt nye lovregler om brug af mildere rottegift i forbindelse med bekæmpelsen. Fra
2016 til 2017 har der været et fald i antallet af rotteanmeldelser på 9 %. Favrskov Kommune vil fortsat arbejde med at effektivisere bekæmpelsen, sådan at antallet af anmeldelser ikke stiger.

De konkrete mål for rottebekæmpelsen er at sikre:
 At der ydes en effektiv rottebekæmpelse for borgerne gennem målrettet indsats
for forebyggelse og bekæmpelse.
 At tidsfrister for gennemførsel af rottebekæmpelse efter modtagelse af anmeldelser overholdes.
 At der ydes kvalificeret hjælp og relevant vejledning til borgerne vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
 At der primært anvendes mekanisk bekæmpelse (herunder fx smækfælder) til bekæmpelsen af hensyn til miljøet og overholdelse af Miljøstyrelsens resistensstrategi.
 At der er fokus på anvendt giftmængder, herunder gifttype og indsamling af overskydende gift.
5. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål
Rottebekæmpelsen tilrettelægges og udføres efter de overordnede mål, der er angivet i
lovgivningen.
a) Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse
For at sikre en hurtig og effektiv bekæmpelsesindsats anvender Favrskov Kommune det
digitale selvbetjeningssystem RotteWeb til registrering af rotteanmeldelser. Kommunens
borgerne kan tilgå systemet via kommunens hjemmeside samt den fællesoffentlige hjemmeside www.borger.dk. Ved borgerens anvendelse af selvbetjeningsløsningen sendes
rotteanmeldelsen direkte til rottebekæmperen, der igangsætter bekæmpelsesindsatsen.
Favrskov Kommune kan til enhver tid følge med i status på anmeldelsen samt træffe beslutninger i forhold til bekæmpelsesindsatsen.
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Desuden kan anmeldelse ske via den Digitale Hotline inden for åbningstiden, der er mandag til torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8-16 og søndag kl. 16-20 eller direkte til Borgerservice
på mail rotter@favrskov.dk eller på telefon.
I Favrskov Kommune igangsættes rottebekæmpelsen inden for maksimalt fire hverdage
efter anmeldelse af rotteforekomster udendørs. I tilfælde af konstaterede rotter indendørs
i beboelser, institutioner og lignende og på fødevarevirksomheder igangsættes rottebekæmpelse så hurtigt som muligt, dvs. samme dag i de tilfælde, anmeldelsen er foretaget
på hverdage inden kl. 12.00. Er anmeldelsen sket efter kl. 12.00, igangsættes bekæmpelsen senest næstkommende hverdag.
Fra 1. januar 2019 skal kommunerne også i weekender og på helligdage, undersøge rotteanmeldelser og iværksætte bekæmpelse så snart det er praktisk muligt. Det gælder indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige
ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Så
snart det er praktisk muligt vil i praksis normalt betyde samme arbejdsdag eller arbejdsdagen efter, at der er sket anmeldelse af rotteforekomst, medmindre ekstraordinære forhold gør sig gældende.
I Favrskov Kommune er der fra 1. januar 2019 etableret en weekendvagtordning for rotteanmeldelser i regi af Trafik og Veje. Der er telefontid i tidsrummet kl. 10-12 i weekenden
og på helligdage. Ved modtagelse af anmeldelse i weekender og på helligdage foretages
en visitation for at afklare, hvor akut rotteproblemet er, og om tilsyn og bekæmpelse kan
udsættes til en efterfølgende hverdag. Weekendvagtordningen varetages af autoriserede
rottebekæmpere, som dog ikke er autoriseret i at udlægge rottegift.
Ved akutte anmeldelser i weekender, hvor der er synlige spor af rotter indendørs i beboelse, vil der ske bekæmpelse med smækfælder (gift anvendes yderst sjældent indendørs
i beboelse). Er der behov for supplerende giftudlægning vil dette ske senest næstkommende hverdag i overensstemmelse med de gældende regler herfor.
b) Effektiv rottebekæmpelse
Favrskov Kommune registrerer og behandler som beskrevet ovenfor alle anmeldelser om
rotter via RotteWeb, hvorved rotteanmeldelser formidles direkte til bekæmpelsesfirmaet
uafhængig af telefon- og åbningstider i Favrskov Kommune.
Ved første besøg vurderer rottebekæmperen på baggrund af henvendelsen, hvilken indsats der er påkrævet og iværksætter herefter denne. Det kan fx være røgprøve, giftudlægning, opstilling af smækfælder ved rotter indendørs og ved mistanke om kloakdefekt.
Bekæmperen vil altid ved første tilsynsbesøg foretage en grundig bygningsgennemgang,
der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygningen, afløbssystemer og omkringliggende arealer for derved at klarlægge årsagen til rotteforekomsten samt forebygge yderligere forekomster. Bygningsgennemgangen foretages sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant og tager udgangspunkt i rottebekendtgørelsen og grundejerens forpligtigelse til at sikre og renholde sin ejendom. Bekæmperne oplyser efter endt
bygningsgennemgang om eventuelt behov for rottesikring og renholdelse samt eventuel
giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
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Hvis rottebekæmperen i forbindelse med bygningsgennemgangen får mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, orienterer rottebekæmperne borgeren herom, og efterfølgende sender Favrskov Kommune et brev til den pågældende grundejer med anmodning om at få undersøgt kloakken nærmere samt udbedre eventuelle kloakbrud.
Information om mulige kloakbrud på forsyningens spildvandsnet sendes til Favrskov Forsyning A/S til videre behandling. Efter endt sagsbehandling sender Favrskov Forsyning
en status til Favrskov Kommune.
For yderligere at sikre en effektiv bekæmpelse af rotteforekomster og forebyggelse, arbejder Favrskov Kommune løbende på at forbedre og optimere service over for borgerne i
forbindelse med rotteanmeldelser. Favrskov Kommune tilstræber at give grundig vejledning og rådgivning til borgere og virksomheder omkring forebyggelse og bekæmpelse.
Ved klager eller bekymringer fra borgerne varetager Favrskov Kommunes Borgerservice
drøftelserne med de berørte borgere. Borgerservice deltager desuden aktivt i bekæmpelsesindsatsen sammen med bekæmperen i de tilfælde, hvor det vurderes påkrævet.
c) Information til borgere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Favrskov Kommune har i samarbejde med bekæmperne udarbejdet en informationsskrivelse, som afleveres til borgere, der har anmeldt rotteforekomster. Favrskov Kommune
oplyser på sin hjemmeside om borgerens pligt til at anmelde rotter, ligesom der årligt foretages offentlig annoncering i lokale og sociale medier herom. På hjemmesiden fremgår
desuden praktisk information til borgerne om forebyggelse af rotter gennem renholdelse
og oprydning på ejendommen samt information om øvrige tiltag.
Yderligere har Favrskov Kommune udarbejdet et sæt spørgsmål/svar (FAQ) vedrørende
rottebekæmpelse. Materialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside og anvendes til
at give borgeren mere uddybende svar på en lang række praktiske spørgsmål om rotteforekomst.
Derudover er der i kommunens pjecer om regulativ for ”Hønsehold og rotter” samt ”Fuglefodring og rotter, herunder andre ikke erhvervsmæssige fuglehold” henvisning til borgeren
om, hvordan borgeren bør forholde sig ved fodring for at undgå rotteforekomst i forbindelse med hønsehold og fuglefodring m.m.
d) Renovering af offentlige og private kloakker, herunder plan for den kommunale
rottebekæmpelse i kloakken og samarbejde med forsyningen (punkt 5 side 1)
Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S har et løbende samarbejde om rottebekæmpelse i kommunen i relation til såvel den egentlige bekæmpelse som den forebyggende indsats, der er nødvendig i kloaksystemerne.
Favrskov Forsyning A/S udfører bekæmpelse af rotter i kloakkerne efter behov i ledningsnettet. Der afprøves løbende alternativer til giftudlægning, herunder foregår bekæmpelsen blandt andet med mekaniske fælder som rottespærrer, der periodevis anvendes før
eventuel renovering af de offentlige kloakledninger.
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Der fokuseres desuden løbende på kloakrenovering og udbedring af fejl og mangler. Der
er aftalt en procedure for opfølgning på kloakbrud og lignende fejl og mangler, hvorved
der via Favrskov Kommune udveksles oplysninger mellem Favrskov Forsyning og bekæmperne, således at det sikres, at defekte kloak- og afløbssystemer bliver udbedret.
Der vil være fokus på at sikre en effektiv opfølgning på konstaterede kloakfejl, som har
relation til rotteaktivitet, således at rottespredning til omgivelserne minimeres.
Ved renovering af kloaknettet vil Favrskov Forsyning A/S vurdere, om der skal opsættes
elektroniske rottefælder, før renoveringsarbejdet påbegyndes. Favrskov Kommunes samarbejde med Favrskov Forsyning A/S på dette område betyder blandt andet, at Favrskov
Kommune så vidt muligt altid på forhånd oplyser Favrskov Forsyning A/S forinden byggeprojekter igangsætte, for at sikre effektiv og forudgående bekæmpelse af rotter i kloaknettet, forinden dette åbnes op. Dette sker for at undgå en væsentlig øget rotteaktivitet i de
private stikledninger og på jordoverfladen, fordi rotter som følge af forstyrrelser i kloaksystemet søger ind i stikledninger.
Favrskov Kommunes spildvandsplan omtaler de allerede igangsatte og fremtidige fokusområder for renovering af Favrskov Forsynings kloaksystem.
6. Privat bekæmpelse
Med rottebekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2018, er der åbnet mulighed for privat rottebekæmpelse. En såkaldt R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom (fx landbrug) ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Det er
kun ejeren af den pågældende erhvervsejendom, der må udføre rottebekæmpelse og kun
på egen ejendom. Opnåelse af en R2-autorisation forudsætter, at borgeren gennemgår et
kursus, der afholdes af Miljøstyrelsen.
Reglerne indebærer bl.a., at ejer af erhvervsejendommen skal indsende dokumentation
for sin R2-autorisation til kommunen samt foretage anmeldelse af rotteforekomst til kommunen, inden den private bekæmpelse kan igangsættes. Dvs. der skal ske anmeldelse til
kommunen, hver gang en bekæmpelse indledes. Bekæmpelsen skal udføres efter de til
enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, og der skal ske afrapportering til
kommunen i henhold til rottebekendtgørelsen.
Favrskov Kommune fører tilsyn med den private bekæmpelse blandt andet ved at sikre,
at der i alle tilfælde af privat bekæmpelse sker indsendelse det såkaldte ”bilag 6” til kommunen senest 30 dage efter endt bekæmpelse. Af bilag 6 fremgår det blandt andet, hvilken ejendomstype der er tale om, hvor rottetilholdet er observeret, årsagen til rottetilholdet samt den samlede mængde gift, der er anvendt på ejendommen i forbindelse med
den konkrete bekæmpelse.
Derudover følges der løbende op på, at der udelukkende foretages bekæmpelse med de
kemiske midler, R2-autorisationen tillader og kun i de tilfælde, hvor der er konstateret rotteforekomst.
Favrskov Kommune vil, når det skønnes nødvendigt, forbeholde sig retten til at tage på
uanmeldte besøg på ejendomme, hvor der sker privat bekæmpelse for at sikre, at reg7

lerne på området overholdes. Overtrædelser vil blive sanktioneret i overensstemmelse
med rottebekendtgørelsens bestemmelser herom, herunder har kommunen mulighed for
øjeblikkeligt at overtage rottebekæmpelsen på den konkrete ejendom, hvis det skønnes
nødvendigt.
7. Tilsynspligtige ejendomme
Favrskov Kommune har ca. 900 tilsynspligtige ejendomme, der er defineret som erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af
foderstoffer til dyr og opbevaring af planteprodukter, der efterfølgende skal anvendes til
produktion af fødevarer til mennesker.
Kommunen skal udarbejde og ajourføre en liste over disse ejendomme. Desuden skal
kommunen undersøge alle tilsynspligtige ejendomme i kommunen for rotteforekomster én
gang årligt i perioden oktober til og med februar.
Ejendommene undersøges sammen med grundejeren/lejeren. På ejendomme, hvor grundejeren/lejeren ikke træffes hjemme, undersøges tilgængelige udendørsarealer, og bekæmperen afleverer en skriftlig meddelelse om sit besøg til grundejeren/lejeren, hvoraf
det fremgår, at eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.
Ved forekomst af rotter på en tilsynspligtig ejendom iværksættes en effektiv bekæmpelsesindsats efter gældende regler.
8. Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme
Favrskov Kommune har særlig fokus på ejendomme med konstaterede defekter på kloakog afløbssystemer. Her følger Favrskov Kommune altid op på, om grundejer udfører den
pålagte undersøgelse og reparation.
Bekæmpelsesindsatsen i relation til rotter i kloakken er som beskrevet oven for et særligt
indsatsområde. Indsatsen målrettes de områder, hvor registreringer viser høj rotteaktivitet, og hvor det samtidig er teknisk muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre en indsats.
Kommunen og Favrskov Forsyning A/S udvikler løbende samarbejdet omkring rotter i kloakkerne, herunder følges der op på og sikres, at konstaterede fejl og mangler i kloak- og
afløbssystemer bliver udbedret snarest muligt med henblik på at afhjælpe og forebygge
rotteproblemer. Også udlægning af gift i hovedkloakker og montering af rottespærrer på
kommunale ejendomme er en del af det løbende samarbejde. Der ophænges i et vist omfang blokke med rottegift i hovedkloakker i områder, der har særlig høj aktivitet af rotter,
hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.
Et andet fokusområde i Favrskov Kommune er ejendomme beliggende i områder med tilbagevendende rotteforekomster eller i nærheden af byggemodningsprojekter, hvor der
erfaringsmæssigt er risiko for rotteforekomster i forbindelse med fritlægning af kloakker.
Det digitale it-system RotteWeb giver mulighed for, at der kan iværksættes en hurtig indsats i områder med mange rotteanmeldelser ud fra en geografisk registrering af anmeldelserne. I løsningen er der særlige statistikmuligheder og visning af områder med
mange anmeldelser, hvorved det er muligt at tydeliggøre, om der skal iværksættes sær8

lige aktiviteter i et bestemt geografisk område. Iværksættelse af særlige aktiviteter vil foregå i tæt samarbejde med Favrskov Forsyning A/S.
10. Fødevarevirksomheder
Langt de fleste fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer. Efter bekendtgørelsen skal alle bekæmpelsesfirmaer, der indgår aftaler om
privat sikringsordning, skriftligt fremsende en anmeldelse herom til kommunen.
Der er dog fødevarevirksomheder, som ikke har en sikringsordning, men alene håndterer
mistanke om rotteforekomst via anmeldelse til kommunen. Ved rotteforekomst eller begrundet mistanke herom sikrer Borgerservice straks en kontakt mellem Favrskov Kommune, rottebekæmpelsesfirmaet og Fødevareregionen.
Fødevareregionen kontakter rottebekæmperen og efter nærmere instruks fra Fødevareregionen aftales i mange tilfælde et fælles besøg, hvor både rottebekæmperen og repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede.
I tilfælde af gentagne rotteangreb i en fødevarevirksomhed vil kommunen gennemføre et
skærpet tilsynsbesøg på virksomheden og i dialog med virksomheden undersøge, om der
eventuelt er svage og udsatte steder på virksomheden, fx omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som kan være skyld i rotternes tilbagevenden. Kommunen vil udstede påbudsbreve, fx i tilfælde af kloakdefekter på fødevarevirksomheden,
hvis der er grundlag herfor.
Favrskov Kommune og Fødevareregionen er løbende i dialog om henholdsvis iværksat
bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter.
11. Kloakker og stikledninger
I 2015 etablerede Favrskov Kommune som følge af ændret lovgivning rottespærrer i alle
kommunale institutioner, skoler og plejehjem, hvor det var hensigtsmæssigt og teknisk
muligt.
Ud over anvendelsen af rottespærrer vurderer kommunen også løbende behovet for periodevis anvendelse af elektroniske rottefælder i forbindelse med renovering af de offentlige kloakledninger og ved byggemodningsprojekter. Vurderingen og stillingtagen hertil
sker blandt andet under hensyn til, om der tidligere har været konstateret rotteangreb på
stedet.
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