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1. INDLEDNING
I henhold til Hvidovre Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019,
vil der løbende blive udarbejdet en aktivitetsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i det
kommende år/de kommende år.
Aktivitetsplanen omfatter de aktiviteter, som er udvalgt med henblik på at styrke indsatsen på
rotteområdet her og nu, og på lang sigt.

2. AKTIVITETER
I 2019-2020 planlægges følgende aktiviteter:
•

Opstart af projekt om montering af rottespærrer på private, regionale og statslige
institutioner, herunder indhentning af tilbud.
·

•

Opstart med nyt system til registrering af anmeldelser og bekæmpelse, herunder
analysering af kort og målrettede indsatser.
·

•

Kommunens system til registrering af rotteanmeldelser, RotteWeb, opdateres til et
nyere system, DriftWeb. Det nye system giver bl.a. mulighed for registrering af flere
detaljer om bekæmpelsen, og bedre overblik over anmeldelser.

Tilsynsbesøg på nye tilsynspligtige ejendomme.
·

•

Der er kommet nyt lovkrav om, at Kommunen, når der er opnået tilladelse fra
grundejeren, skal opsætte rottespærrer hvor det er teknisk muligt på kloakledninger der
fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og
hospitaler. Rottespærrerne skal være monteret senest 1. januar 2021.

Hvor ofte der skal foretages tilsyn på tilsynspligtige ejendomme (f.eks.
erhvervsejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer) er ændret med
den nye rottebekendtgørelse. Det betyder at kommunen skal have opdateret listen over
de tilsynspligtige ejendomme, samt udføre tilsyn på en lidt anden måde end tidligere.
De første tilsyn på de nye tilsynspligtige ejendomme udføres i 2019.

Afholdelse af informationsmøde for boligselskaber
·

For at opnå det bedste samarbejde i forbindelse med rotter i og omkring lejeboliger, vil
kommunen afholde et informationsmøde for boligselskaber i 2019.
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•

Indrykning af informationsmateriale i Hvidovre Avis
·

•

Kommunen vil fortsætte med at informere borgerne om anmeldelse af rotter, samt
indrykke anden relevant information vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
to gange om året.

Udvikling af informationspjece med illustrationer
·

•

Kommunen har en basisfolder med information om forebyggelse af rotter, som skal
opdateres og illustreres.

Øget tilsyn med privat bekæmpelse og sikringsordninger
·

Som noget nyt i rottebekendtgørelsen, kan kommunen beslutte om der må foretages
privat bekæmpelse i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at tillade privat
bekæmpelse i Hvidovre Kommune, og kommunen skal derfor udarbejde en plan for, og
føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens handlingsplan om privat
bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.
Bekæmpe rotter i kloakken på institutioner med rottespærrer

•

·

Kommunen har tidligere monteret rottespærrer, hvor det er teknisk muligt, på de
kommunale institutioner. Det har siden vist sig, at der på nogle institutioner stadig er
rotter i kloakken under institutionerne, som har givet problemer. Kommunen vil derfor
undersøge og iværksætte bekæmpelse af rotter på den forkerte side af de
eksisterende rottespærrer.

3. OPFØLGNING PÅ MÅLENE FOR HANDLINGSPLAN 2017-2018
Målene i handlingsplanen 2017-2018 er evalueret i følgende afsnit:

FOKUS PÅ DIGITAL ANMELDELSE
•

Mål: 80 % benyttelse af selvbetjenings-løsningen.
- En optælling af indkomne anmeldelser i 2018 viste at ca. 85 % bliver anmeldt via
selvbetjeningsløsningen. Ca. 13 % bliver anmeldt telefonisk og ca. 2 % bliver
anmeldt på e-mail.

OPGRADERING AF ROTTEW EB DER KAN GIVE BEDRE OVERBLIK OVER SAGER OG PROBLEMER
•

Mål: At forebygge og bekæmpe rotterne ud fra statistikker og kort i det nye RotteWeb.
- Leverandøren har udskudt nye system, om først indføres i december 2018. Vi vil
herefter arbejde mod dette mål.

UDVIKLING AF INFORMATIONSMATERIALE
•

•

Mål: At opdatere kommunens hjemmeside med uddybende information.
- Kommunens hjemmeside er blevet opdateret med information om forebyggelse af
rotter.
Mål: At opdatere de pjecer der tidligere har været delt ud til borgerne, vedr. hønsehold,
fuglefodring og vedligeholdelse af kloakkerne.
- Der er udarbejdet en ny pjece med information om forebyggelse af rotter,
herunder bl.a. vedr. hønsehold, fuglefodring, mv.
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•

Mål: At fortsætte annoncering af landzonetilsyn i Hvidovre Avis, samt annoncere efter
behov.
- Der er blevet annonceret landzonetilsyn som krævet. Ændret tilsyn foretages fra
2019. I juni 2018 blev der uddelt en rottekampagne til alle haveboliger (villaer,
parcelhuse mv., ikke etageboliger eller haveforeninger).

INFORMATIONSMØDE FOR BOLIGSELSKABER OG SKOLER
•
•

Mål: At afholde et informationsmøde for kommunens boligselskaber.
- Er ikke blevet udført endnu.
Mål: At afholde et informationsmøde med de tekniske serviceledere på kommunens
skoler.
- Er ikke blevet udført endnu.

UDVIKLING AF SAMARBEJDER MED HOFOR, DSB OG BANEDANMARK
•

•

•

Mål: At der fortsættes med dialogmøder med HOFOR vedrørende forebyggelse og
bekæmpelse af rotter.
- Der har ikke været faste møder i 2017. Der blev afholdt et kloakrelateret møde
med HOFOR Kloakdrift, i forbindelse med det løbende samarbejde.
Mål: At der opstartes samarbejde med DSB vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af
rotter.
- Der har ikke været opstartet faste møder i 2017.
Mål: At der opstartes samarbejde med Banedanmark vedrørende forebyggelse og
bekæmpelse af rotter.
- Der har ikke været faste møder i 2017. I 2018 har der været afholdt møder
omkring bestemte steder, hvor der er observation af rotter.
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