Natur og Klima 11-05-2022

Beslutning: Opdatering af Rottehandlingsplan 2022-2024
Sagsnr. i ESDH:
22/3635
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima skal træffe beslutning om godkendelse af opdatering af Rottehandlingsplan for
2022-2024.
Sagsfremstilling
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2307 af 6. december 2022 om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter pålægger kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. I
bekendtgørelsen er det bestemt, at den enkelte kommune skal udarbejde en handlingsplan
indeholdende en række mål for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Handlingsplanen skal
offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres hvert tredje år.
Den tidligere Rottehandlingsplan for 2019-2021 blev vedtaget 5. september 2019. Forvaltningen har
i samarbejde med kommunens rottebekæmpere og Weile-Skadedyrsrådgivning foretaget en
evaluering af denne handlingsplan og udarbejdet oplæg til en handlingsplan med en fortsat indsats
og fokus på nedbringelse af rotteforekomsten i årene 2022-2024. Evalueringsresultaterne fremgår af
forslag til den opdaterede rotteplan.
I perioden 2022-2024 vil forvaltningen arbejde på at opnå følgende:







Fastholdelse af lave antal anmeldelser om rotter. Tallet faldt markant i 2021 efter en årrække
med stigende tendens.
Forøgelse i andel af sager, hvor bekæmpelse af rotter sker med fælder.
Reduktion i mængde af anvendt gift (antikoagulanter) i såvel den kommunale som den
private bekæmpelse af rotter, herunder en reduktion i brugen af de stærkeste
antikoagulanter.
Forebyggende gennemgang af alle kommunale institutioner med henblik på rottesikring af
disse.
Afholdelse af fire årlige møder med Novafos og Furesø Kommune om
kloakrottebekæmpelse m.v.
Gennemføre stikprøvekontroller af private sikringsordninger.

Økonomiske konsekvenser
Finansiering af den kommunale rottebekæmpelse sker i Furesø Kommune gennem opkrævning af et
gebyr. Gebyret opkræves som en promillesats af ejendomsværdien for samtlige faste ejendomme i
kommunen. Alle grundejere er forpligtet til at betale gebyret. Gebyret er for 2022 uændret fastsat til
0,06 ‰ af ejendomsværdien.
Rottebekæmpelsen i Furesø Kommune varetages af Furesø Kommunes eget autoriserede personale
og udgør p.t. 2,3 årsværk. Myndighedsbehandlingen i relation til rotter varetages af Center for By
og Miljø og udgør p.t. 1 årsværk. De samlede omkostninger forbundet med rottebekæmpelse i
kommunen udgjorde i 2021 2,6 mio.kr.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Foruden målet om at reducere giftforbruget anvendt til rottebekæmpelsen mest muligt benyttes der
desuden elbiler i den kommunale rottebekæmpelse, hvilket medvirker til en miljømæssig forbedret
indsats. Derudover er der sat uglekasser op rundt omkring i kommunen, for at tiltrække ugler til
bekæmpelse af rotter.
Borgerinddragelse
Ingen.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022, og Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 2307 af 6. december 2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Det videre forløb
Sagen skal ikke sendes videre.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Natur og Klima godkender opdateringen af Rottehandlingsplan for 2022-2024.
Beslutning i Natur og Klima den 05-04-2022
Sagen blev udsat.
Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022
Godkendt.
Bilag:
12780800

Åben Rottehandlingsplan for Furesø Kommune, Revision
27.2.2022

(28597/22) (H)

