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Næstved Kommunes handleplan 
Næstved Kommune vil med denne handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter give en generel 

beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse i kommunen. Handleplanen beskriver også, hvilke 

fokusområder, som vil have en øget bevågenhed. Handleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være 

medvirkende til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele Næstved Kommune.  

I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune, som minimum, revidere handleplan for den 

kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Denne handleplan dækker perioden 2021-2023.  

Næstved Kommunes rottehandleplan indeholder tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige 

planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. Fokusområderne skal være med til at 

løfte den kommunale rottebekæmpelse og fastholde den gode praksis i den praktiske og administrative 

udførelse af kommunal rottebekæmpelse. 

De tre fokusområder er; 

• Sikring af effektiv rottebekæmpelse 

• Kommunikation og information 

• Forebyggelse af rotter 
 

Borgernes og kommunens forpligtigelser 
Alle er forpligtiget til straks at anmelde forekomst af rotter også selvom forekomsten ikke er på ens egen 

grund. Foruden denne anmeldelsespligt er der en række forpligtigelser, som er angivet i bekendtgørelsen 

om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1686 af 18/12/2018). 

 

Grundejere er forpligtiget til; 

• at renholde og rottesikre sin ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest muligt 

• at sikre at egen kloak og brønde er intakte 

• at efterkomme eventuelle krav fra Næstved Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe 
rotteproblemet 

 

Næstved Kommune er forpligtiget til; 

• at sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt 

• at bekæmpe rotter effektivt overalt i kommunen 

• at finde årsagen til rotteforekomsten, så vidt det er muligt 

Den Kommunale rottebekæmpelse må undersøge for rotter overalt i kommunen. Det betyder også, at 

kommunens rottebekæmpere, kan gå ind på privat grund og undersøge for rotter, hvis rottebekæmperen har 

mistanke om forekomst af rotter. Dette kan rottebekæmperen i medfør af miljøbekyttelsesloven § 87. 

Den kommunale rottebekæmper vil dog altid forud for undersøgelse af rotteforekomst på ejendommen 

kontakte grundejeren ved at ringe/banke på hos vedkommende. 

Er grundejer ikke hjemme, må kommunens rottebekæmper kun undersøge for rotter på de udendørs arealer. 
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• at igangsætte den nødvendige rottebekæmpelse indtil problemet er løst 

• at vejlede om forebyggelse 

• at håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
 

Den kommunale rottebekæmpelse i Næstved Kommune 
Kommunal rottebekæmpelse er mere end blot den praktiske bekæmpelse af rotter. I Næstved Kommune 

varetages selve den praktiske rottebekæmpelse af et privat bekæmpelsesfirma, men myndighedsdelen, de 

overordnede retningslinjer for bekæmpelsen samt fastsættelse af den årlige økonomiske ramme varetages 

og udføres af det tekniske område. 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 egne og fælles arealer 

• at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer 
 

Nedenstående figur viser en række af de arbejdsopgaver, som kommunens rottekyndige 

myndighedspersoner varetager i forbindelse med sikring af effektiv rottebekæmpelse; 

 

 

 
Her bekæmper Næstved kommune rotter 
Næstved Kommune bekæmper rotter i hele kommunens område efter anmeldelse, men for nogle udvalgte 

ejendomme skal Næstved Kommune årligt foretage et eftersyn for rotter (på tilsynspligtige ejendomme).  
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• Håndhævelse og besigtigelser
• Driftsmøder med bekæmpere
• Statusmøder med bekæmpelsesfirma mht overholdelse af kontrakt
• Registrering og rådgivning i forbindelse med telefoniske 

rotteanmeldelser
• Telefonisk support af borgerne i vanskelige sager
• Kontrol med den udliciterede rottebekæmpelse
• Kontrol med privat rottebekæmpelse
• Indberetning af data til national database
• Udarbejdelse af liste over tilsynspligtige ejendomme

• Tværfagligt samarbejde mellem forvaltningerne vedr. rotter 
• Samarbejde med NK-Forsyning A/S vedr. kloakrotter og 

kloakdefekter
• Samarbejde med Park og Vej mht. vejbrønde, offentlige arealer
• Rottesikring af skoler, institutioner etc
• Kommunale handlingsplaner og fremdriftssikring
• Efteruddannelse
• Kommunikation og informationsprojekter
• Øvrige forebyggende initiativer
• Varetagelse af EU-udbud af den kommunale rottebekæmpelse 
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Tidligere besøgte kommunen alle ejendomme i landzone samt alle landbrugsejendomme i byzone 

minimum én gang hvert andet år, med henblik på at undersøge ejendommene for rotter. Dette krav er 

bortfaldet og i stedet er der indført et begreb ”Tilsynspligtige ejendomme”, som i bekendtgørelsen (nr. 

1686) er defineret som værende – 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. 

Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra og med oktober til og med februar modtage et 

tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Næstved Kommune kan, i det omfang, det vurderes 

relevant udvide med andre ejendomme.  

Ved gennemførelsen af de lovpligtige tilsyn vil ejer blive kontaktet med henblik på aftale om besøget, så 

tilsynet for tegn på rotter ude så vel som inde på den pågældende ejendom, kan gennemføres sammen 

med ejer.  

Hvis den kommunale rottebekæmpelse ved gennemgang af ejendommen finder tegn på rotter, vil der blive 

oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelse vil blive igangsat, uagtet om den enkelte grundejer selv har 

anmeldt rotteforekomsten. 

Hvis den kommunale rottebekæmpelse bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold (manglende 

rottesikring og renholdelse) på ejendommen, som har tiltrukket rotter, så vil ejer blive bedt om at bringe 

disse forhold i orden. Er der ikke rotter vil ejendomsejer blive vejledt om forebyggelse. 

Bekæmpelse weekender og helligdage. 
Siden 1. januar 2019 har Næstved Kommune kunnet tilbyde at bistå borgere og fødevarevirksomheder med 

rottebekæmpelse i weekender og på helligdage. Weekend- og helligdagsbetjeningen omfatter kun nye 

anmeldelser, hvor rotter forekommer i beboelsen, på fødevarevirksomheder og i bygninger på 

tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko. 

Finansiering af kommunal rottebekæmpelse 
Som grundejer i Næstved Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via 

ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som bestemmes i 

forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.  

Gebyret skal dække udgifter til;  

• den praktiske bekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma 

• de tilknyttede administrative opgaver, som dækker i alt ca. 1½ årsværk 

• gennemførelse af generelle forebyggende tiltag, som f.eks. den lovpligtige opgave med opsætning 
af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem.  

Man skal som borger eller virksomhed således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til 

bekæmpelse af rotter på sin ejendom.  

Rottegebyret dækker dog ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader 

forårsaget af rotter og diverse rottesikring. 

Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i 

rottegebyret det efterfølgende år.  
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For at kunne honorere de nye krav i lovgivningen forventer Næstved Kommune, at rottegebyret de 

kommende år vil kunne stige yderligere. 

Den private rottebekæmpelse i Næstved Kommune 
Næstved Kommune er jf. bekendtgørelsen (nr. 1686) forpligtiget til, i deres rottehandleplan, at oplyse om 

privat rottebekæmpelse er tilladt i kommunen. 

Privat rottebekæmpelse er tilladt i Næstved Kommune. Retningslinjerne for privat rottebekæmpelse er 

offentliggjort i bilaget til kommunens handleplan. Ved al privat rottebekæmpelse i Næstved Kommune, skal 

den autoriserede rottebekæmper (R1 eller R2), foruden de lovgivningsmæssige krav, følge kommunens 

retningslinjer. 

Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende autoriserede 

personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse; 

• R1-autoriserede: som giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
overalt i Næstved Kommune 

• R2-autoriserede:  er en ny ordning som kun giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse 
kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom. 

 

Lovgivningsmæssigt er der ikke forskel på den rottebekæmpelse, som udføres af enten R1 eller R2 

autoriserede personer, derfor er der i de kommunale retningslinjer ikke gjort forskel på krav til R1 og R2 

udført rottebekæmpelse. Næstved Kommune har dog i den kommende handleplansperiode valgt at bistå 

R2 (den nye autorisationsform) med ekstra råd og vejledning med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse 

af rotter. 

Rotteanmeldelser i Næstved Kommune 
I hele landet har man i de senere år oplevet en større stigning i antallet af rotteanmeldelser, og det samme 

mønster kunne ses i Næstved Kommune (se figur). Noget tyder på en nedadgående tendens for 2018 og 

2019 i Næstved Kommune. 



7 
 
 

 

 

Om den faldende tendens i Næstved Kommune skyldes øget fokus på f.eks., hvordan anmeldelser 

modtages og registreres, kvaliteten af bekæmpelsen er uvist. Om antallet af anmeldelser fremadrettet vil 

falde er også uvist. En væsentlig grund er, at antallet af anmeldelser, som følge af naturlige udsving i 

rottebestandene, kan variere fra år til år, som følge af bl.a. de vejrmæssige forhold, som vi ikke har 

indflydelse på. Her vil særligt de milde vintre kunne fremme yderligere formering hos de overvintrende 

rotter, hvorimod meget kolde vintre vil være medvirkende til en reduktion i den overvintrende 

rottebestand.  

Der er dog en række forhold, som har indflydelse på rotternes tilstedeværelse i vores omgivelser, hvor en 

øget indsats vil kunne få positiv effekt på reduktion af rotternes forekomst. Det kunne f.eks. være; 

• Sikring af kloakkerne, både de offentlige og særligt de private kloakledninger 
o I kloakkerne foretrækker rotterne oftest at leve inde i de mindre private stikledninger 

• Øget information om hvordan rotter forebygges 
o Jo bedre vi er til ikke at efterlade spiseligt affald, fodre havens fugle, høns etc. samt sørger 

for at vores ejendomme ikke giver rotterne de nødvendige gemmesteder, desto færre 
rotter i vores omgivelser  

• God og effektiv bekæmpelse af eksisterende rottebestande 
o Med effektiv og målrettet indsats overfor eksisterende rottebestande, vil flere 

rottebestande kunne udryddes 
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Mål og ambitioner for bekæmpelse og forebyggelse af rotter i Næstved 
Kommune 
 

• Næstved kommune vil sikre borgerne en kompetent, hurtig og effektiv rottebekæmpelse.  

 

Dette vil Næstved Kommune bl.a. opnå ved at; 

• reagere hurtigt på en anmeldelse om rotter 
o for anmeldelse af rotter i beboelsen, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign vil den 

kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag dog senest 24 timer efter modtagelse 
af anmeldelse alle ugens syv dage 

o For øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest 3 
hverdage efter anmeldelse  

• lade rottebekæmpelsen udføres af fagligt kompetente rottebekæmpere 

• sikre at rottebekæmperen forsøger at finde årsagen eller årsager til rotteforekomsten 

• sikre at den enkelte borger hele tiden er velinformeret om bekæmpelsesforløbet – da dette 
erfaringsmæssigt er med til at give tryghed 

• sikre at borgeren bliver vejledt om fremtidige forebyggende tiltag 

• sikre at der følges op på anmeldelsen med maksimum syv dages mellemrum på den enkelte 
bekæmpelse, indtil problemet er løst 

 

FAKTA OM ROTTER 

Det er ikke en myte – at rotter kan:  

• Hoppe lodret op til 75 cm. og vandret mere end 1,2 meter 

• Løfte op til 1,2 kg.  

• Gnave i alt materiale, der er blødere end jern 

• Kravle op gennem faldstammer 

• Kravle op ad ru vægge fx af mursten (men ikke glatte overflader) 

• Komme gennem åbninger og sprækker ned til 2 cm i diameter 
 

Mennesker tiltrækker rotter: 

• Rotter er afhængige af mennesker – det er os, der giver rotten mad og steder at bo  

• Er der ikke mad og steder at bo, er der ikke rotter 

• Forkert fuglefodring tiltrækker rotter 

• Hønsehold tiltrækker ofte rotter 

• Bekæmpelse af rotter kan tage tid, fordi rotten er mistænksom over for nye ting i dens 

omgivelser 
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Hvordan vil Næstved Kommune gøre status på handleplanen?  
Næstved Kommune vil regelmæssigt følge op på den leverede bekæmpelseskvalitet, og på at 

rottebekæmpelsen lever op til de opstillede servicemål, samt evaluerer på, hvordan det går med 

gennemførelsen af handlingsplanen. 

Næstved Kommune vil; 

• Ved kontraktstyring med den udliciterede bekæmpelse sikre at borgeren modtager en faglig 

kompetent og effektiv rottebekæmpelse 

• Hvert år lave en revision af rottehandleplanen med status over planlagte aktiviteter samt fastsætte 

nye initiativer for det efterfølgende år 

• hvert år fastsætte rottegebyret, baseret på de skønnede udgifter i forbindelse med gennemførelse 

af rottebekæmpelsen og handleplanen 

 

Fokusområder for forebyggelse og bekæmpelse af rotter  
I det daglige vil Næstved Kommune sikre borgerne den lovpligtige effektive rottebekæmpelse. Derudover 

vil Næstved Kommune have fokus på nogle særlige indsatser, som skal være med til at øge indsatsen 

overfor rotterne.  

Her gives en kort beskrivelse af de tre fokusområder, som Næstved Kommune vurderer, har en central rolle 

for den fremadrettede indsats med sikring af den effektive rottebekæmpelse. For hvert af de enkelte 

fokusområder er der en beskrivelse af nogle udvalgte indsatser (indsatsområder).  De tre fokusområder er; 

• Sikring af effektiv rottebekæmpelse 

• Kommunikation og information 

• Forebyggelse 
 

Fokusområde 1: Sikring af effektiv rottebekæmpelse 
Med dette fokusområde vil Næstved Kommune have fokus på sikring af kompetent og effektiv 

administrativ daglig ledelse af den kommunale rottebekæmpelse, hvor den primære opgave er at sikre, at 

den daglige rottebekæmpelse bliver udført i henhold til de lovgivningsmæssige og kommunale krav, samt at 

bekæmpelsen udføres af faglig kvalificerede rottebekæmpere. Næstved Kommune vil have fokus på to 

primære indsatsområder i den kommende handleplansperiode; a) den kommunale administration af 

rottebekæmpelsen og b) den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen. 

 
Med indsatsen i den kommunale administration vil Næstved Kommune sikre; 

• at myndigheden er velkvalificeret, opdateret og bekendt med rottebekæmpelsens mange sider 

• at myndigheden samarbejder på tværs af de kommunale enheder med henblik på at drøfte og løse 

eventuelle problemer vedr. rotter overalt i kommunen 

• at myndigheden, på kvalificeret vis, kan bistå bekæmpelsen, borgere etc. med hjælp og vejledning 

vedrørende; anmeldelse, spørgsmål vedr. forebyggelse, igangværende håndhævelsessager etc. 

• at myndigheden sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse (f.eks. fremsendelse af påbud 

eller udførelse af selvhjælpshandlinger) og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperen 
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Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Næstved Kommune vil have særligt fokus på i den kommende 

handleplansperiode:  

 Aktiviteter Formål Handlinger 
opstart og 
opfølgning på ny 
kontrakt for 
kommunal 
rottebekæmpelse 

Sikre at de overordnede 
målsætninger for 
serviceniveauet og at de 
kontraktlige krav 
overholdes 

• Hyppigere møder med bekæmpere og 
bekæmpelsesfirma ved kontraktstart 

• Kontrol af de digitale registreringer i IT-systemet 
 

Opdatering og 
optimering af nyt 
IT-systemet, som 
anvendes i 
forbindelse med 
rottebekæmpelsen 

Sikre at det nye IT-system 
fungerer optimalt for 
kommunens bekæmpere 
og administrative 
personale 
 

• Regelmæssig opfølgning på brugen af IT-systemet i 
den kommunale administration og i den daglige 
udførte rottebekæmpelse 

• Løbende deltagelse i ERFA og relevante kurser 

• Driftsmøder med bekæmpelsen med henblik på 
løbende tilpasninger af IT-systemet 

Tilsyn og vejledning 
af privat  
rottebekæmpelse, 
omfattende både 
R1 og R2 
autoriseret 
rottebekæmpelse 

Sikre at al privat 
rottebekæmpelse sker i 
henhold til de 
lovgivningsmæssige krav 

• Kontrol med R1 og R2 ved brug af den digitale 
indberetning 

• Stikprøvekontrol med R1 og R2, ved bl.a. u-
varslede (og varslede) tilsyn   

 

Det er kommunens rottebekæmpere, som borgerne primært har kontakt til og bekæmpernes opgave er at 

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 

 

Med indsatsen i den praktiske bekæmpelse vil Næstved Kommune sikre; 

• at den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret og opdateret på ny viden, bekæmpelse og 
lovgivning  

• at der i den daglige bekæmpelse er afsat de nødvendige ressourcer, således at rottebekæmperen 
altid har den fornødne tid til den enkelte bekæmpelse og vejledning om forebyggelse 

 

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Næstved Kommune vil have særligt fokus på i den kommende 

handleplansperiode: 
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Aktiviteter Formål Handlinger 
Kvalitetssikring af 
den praktiske 
bekæmpelse 

Med god kontraktstyring vil 
Næstved Kommune sikre, at 
bekæmpelsen (ny kontrakt 
medio 2019) vil overholde de 
ny lovgivningsmæssige krav 
og kommunens skærpede 
krav til kvalitet i udførelsen 
af bekæmpelsen  

• Daglig opfølgning via IT-systemet vedr. 
bekæmpelsen, korrekt giftanvendelse, 
nødvendig håndhævelse etc. 

• daglig dialog med de udkørende bekæmpere 
mht igangværende sager 

• Driftsmøder efter behov med bekæmperne 
med henblik på planlægning og diskussion af 
særlige vanskelige sager 

• Samkørsel med bekæmpere for at kunne bistå i 
besværlige og mulige håndhævelsessager 

• Møder med bekæmpelsesfirmaet med henblik 
på sikring af de kontraktlige bestemmelser  
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Fokusområde 2: Kommunikation og information   
Kommunens borgere og virksomheder skal være aktive medspillere i kommunens forebyggende indsats 

over for rotterne, da en fælles indsats vil have størst indflydelse på rotteforekomsten i Næstved Kommune. 

De borgere, som den kommunale rottebekæmpelse typisk har kontakt med, er dem som oplever en eller 

flere rotter på egen matrikel (eller i nærområdet). Men også borgere, foreninger, virksomheder etc., som 

endnu ikke har haft rotter, kan have behov for at modtage information om f.eks.; 

• hvad der tiltrækker rotter 

• hvad kan man og hvad skal man selv gøre for at undgå rotter 

• hvad er kommunal rottebekæmpelse 
 

Næstved Kommune vil have fokus på;  

• At borgere og virksomheder bliver mødt af den kommunale rottebekæmpelse i positiv dialog 
omkring forebyggende og nødvendige tiltag for at holde rotterne fra døren. 

• At foruden den mundtlige vejledning og information fra den kommunale rottebekæmper, følges op 
med illustrative pjecer med vejledninger og gode råd 

• at møde borgerne, der hvor de er 
 

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Næstved Kommune vil have særligt fokus på i den kommende 

handleplansperiode: 

Aktiviteter Formål Handlinger 
Anvendelse af 
informativt materiale 
 

Næstved Kommune vil sikre, at 
borgerne bliver grundigt 
informeret om, hvordan de skal 
forebygge mod rotter. 

• Udarbejdelse og trykning af relevante 
informationsfoldere med gode råd etc. til 
kommunens borgere, som kan udleveres til 
kommunens borgere og virksomheder 

• Brug af informative videoer 
(illustrationer) om forebyggelse af 
rotter 

• Genopfriskning af folder om 10 gode 
staldtips 

• Revision af kommunens hjemmeside, så 
relevant information og gode råd vedr. 
rotter kan findes her af borgere og 
virksomheder, bl.a. belyst ved informative 
videoer 

• Sikre at opdaterede retningslinjer for 
privat rottebekæmpelse ligger på 
hjemmesiden 

Møde med 
kommunens borgere 
og foreningsliv etc 

Næstved Kommune vil give 
borgere, foreninger etc. 
mulighed for at møde den 
kommunale rottebekæmpelse 
og stille spørgsmål, hente viden 
etc. 
 

• Deltagelse ved arrangementer som f.eks. 
Næstved messen etc. 
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Fokusområde 3: Forebyggelse af rotter 
Nogle gange kan den kommunale rottebekæmpelse stå over for forekomst af rotter, hvor rotterne kun er 

en del af problemet, og hvor nogle af de tilknyttede problemer ikke kan løses af den kommunale 

rottebekæmpelse, hverken praktisk eller administrativt. Der kan være tale om situationer, hvor der er 

behov for andre faglige kompetencer, som i samarbejde med bekæmpelsen kan løse problemerne. Det kan 

f.eks. være, når der er tale om rotter ved forladte ejendomme, hos borgere med sociale problemer, hvor 

borgers egen indsats ikke er mulig i forhold til bekæmpelsen, afklaring af ejerforhold på defekte 

kloakledninger etc. 

Næstved Kommune vil have fokus på;  

o At der opsættes rottespærrer, hvor lovgivningen forskriver  
 

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Næstved Kommune vil have særligt fokus på i den kommende 

handleplansperiode: 

Aktiviteter Formål Handlinger 
Rottespærrer på 
institutioner, 
skoler, 
plejehjem etc. 
Samt ved 
kommunale 
byggemod-
ninger i 
Næstved 
Kommune 
 

Sikrer at der opsættes 
rottespærrer, hvor det er teknisk 
muligt, på alle kommunale, 
private, statslige og regionale 
institutioner, skoler etc. inden 
udgangen af 2020. samt løbende 
opsætning af rottespærrer indtil 
områder med kommunal 
byggemodning. 
 

• Identifikation af hvilke institutioner etc. 
som skal have opsat eller tilbudt opsætning 
af rottespærrer 

• Afklaring af hvor ansvaret for denne opgave 
skal ligge 

• Forundersøgelser på de enkelte 
institutioner etc. med henblik på 
kortlægning af omfanget af udbedringer af 
de eksisterende brønde og ledninger  

• Udbud eller indhentning af tilbud afhængig 
af opgavens økonomiske omfang med 
hensyn til opsætning af rottespærrer, 
undersøgelse for defekte ledninger og 
bekæmpelse af rotter bag ved den opsatte 
rottespærrer 
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Bilag 1: Retningslinjer for den private rottebekæmpelse i Næstved 
Kommune 
 

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Næstved Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden 

den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten 

R1 eller R2 autoriserede. I det følgende er der givet en beskrivelse af, hvilke krav Næstved Kommune stiller 

til bekæmpelse under R1 og R2 autorisation. 

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Næstved Kommune, og det 

understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat 

bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom. 

 

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation. 

1. Dette omfatter bekæmpelse; 
a. i en privat sikringsordning 

i. den private sikringsordning, omfatter, som udgangspunkt, altid en grundig 
bygningsgennemgang, som fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der overgås 
til ny aftale 

b. af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en borger 
fravælger den kommunale rottebekæmpelse 

2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til den nationale rottedatabase. 
3. Al forekomst af rotter ved privat R1-bekæmpelse skal straks anmeldes til Næstved Kommune via 

den nationale rottedatabase. 
4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder for ved og uden brug af gift) efter, at 

der er indgivet anmeldelse til databasen. 
5. Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase. 
6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage 

eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage 
7. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør 

Næstved Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse 
foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang 

8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal 
dette straks 

a. Anmeldes via den nationale rottedatabase  
b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien 
c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase  

9. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse og/eller manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige 

og kommunale krav kan Næstved Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private 

rottebekæmpelse. 

10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse 
af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt 

 

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation  

1) Dette omfatter kun; 
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a. at der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i 

besiddelse af R2-autorisation 

2) Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette indberettes til kommunen. 

3) Skulle en allerede R2 autoriserede flytte til Næstved Kommune eller erhverve anden ejendom skal 

dette anmeldes til Næstved kommune 

4) En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den R2-

autorisererede 

5) Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun foretages af 

den R2-autoriserede 

6) Al forekomst af rotter ved privat R2-bekæmpelse skal straks anmeldes til Næstved Kommune via 
den nationale rottedatabase. 

7) Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder for med og uden brug af gift) efter, 
at der er indgivet anmeldelse til databasen. 

8) Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase. 
9) Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage 

eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage 
10) De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt 

ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang 

11) Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal 
dette straks 

a. Anmeldes via den nationale rottedatabase  
b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien 
c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase  

12) Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og 

kommunale krav og/eller ved resistens overfor de anvendte gifte, kan Næstved Kommune, til 

enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse. 

13) Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som for 

museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie 

sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt 

Næstved Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller ejendomme 

omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation, med henblik på at sikre at 

ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til rottesikring og 

renholdelse. 

Hvis Næstved Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med 

ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter har 

adgang, vil Næstved Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at 

fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.  

Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den R2-

autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet 

politianmeldelse med henblik på bødestraf. 

 

 


