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Overskrift
Rottebekæmpelse i Hedensted kommune

Beslutningstema
Udvalget skal drøfte og beslutte hvorvidt den kommunale rottebekæmpelse skal hjemta-
ges eller sendes i udbud. 

Økonomi
Rottebekæmpelse er en kommunal gebyrfinansieret opgave der betales over ejendoms-
skatten og skal hvile i sig selv.
Grundet årlige udsving i antal anmeldelser samt antal genbesøg er rottegebyret varieren-
de fra år til år, derudover er der større lovpligtieg opgaver fx ændringer i antal tilsynsbe-
søg og opsætning af rottespærrer på institutioner som også giver udsving i udgifterne.
 
Hedensted Kommune betaler i 2019 pr førstegangsbesøg 193kr, opfølgende besøg afreg-
nes med 116kr pr besøg. Desuden udfører bekæmpelsesfirmaet for ca. 800 årlige lovplig-
tige tilsynsbesøg af 723kr. Derudover kommer weekend vagtudkald med ca 12-15 årlige 
udkald af 1900kr, rottehunde samt forebyggelses projekter. Der budgetteres samlet med 
ca. 1.900.000 kr. pr. år. til bekæmpelsesfirmaet i forbindelse med rottebekæmpelse på 
den nuværende kontrakt, dette beløb forventes at stige hvis opgaven skal i udbud.  

Hjemtagning af opgaven med rottebekæmpelse samt tilsynsbesøg i landzone vurderes, at 
kunne gøres samlet for 1.800.000 kr. pr. år samt et engangsbeløb på 75.000 kr. til diver-
se udstyr og arbejdstøj ifm opstart. Hvis opgaven hjemtages ville der samtidig kunne ske 
en besparelse på sikringsordninger på alle de kommunale ejendomme da disse ville kun-
ne opsiges. Hedensted kommune bruger årligt 400.000 kr på sikring af de kommunale 
ejendomme, dog ville sikring af kloak på offentlige ejendomme stadig varetages af HSPV.
Samlet set vil en hjemtagelse spare ca 2-300.000 kr årligt på driften. 
 

Personale
Såfremt rottebekæmpelsen hjemtages, vil der skulle bruges 2 fuldtids ansatte rottefæn-
gere med autorisation til bekæmpelse samt 1-2 driftpersoner til at køre tilsynsbesøg og 
bekæmpelse i vinterhalvåret. Driftpersonerne kan ved f.eks. vintertjeneste trækkes tilba-
ge til brug i driften, i de perioder det må være nødvendigt, hvorefter de gentoptager op-
gaven med tilsynsbesøg og rottebekæmpelse efterfølgende.

I forvaltningen vil der skulle afsættes ca 5-10% mere tid til modtagning af anmeldelser 
samt spørgsmål dette kunne ligge i sekretariatet der allerede har opgaver med rottebe-
kæmpelse.  

De 3 rottefængere fra Rentokil Initial A/S vil have mulighed for at søge stillingerne. 



2

Historik

Sagsfremstilling
Kommunerne har ansvaret for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Bekæmpel-
sen er en ”skal” opgave, hvor bekæmpelse og forebyggelse, skal ske efter regler i rotte-
bekendtgørelsen og tilhørende vejledning.

I dag udføres opgaven med rottebekæmpelse af Rentokil Initial A/S, som Hedensted 
Kommune har indgået kontrakt med. Kontrakten udløber 31. juli 2020. 

Flere og flere kommuner hjemtager opgaven med rottebekæmpelsen, forvaltningen har 
været i dialog med flere kommuner (Randers, Horsens og Kolding) der alle har hjemtaget 
rottebekæmpelsen. Overordnet set er der meget positive tilbagemeldinger og at der er 
god synergi ved at lade driften overtage opgaverne da det harmonerer godt med de op-
gaver de varetager.  

Ny lovgivning
Pr. 1. januar 2018, er der kommet ny lovgivning om bekæmpelse af rotter, som indebæ-
rer væsentlig flere opgaver i forbindelse med rottebekæmpelse, herunder især tilsynsop-
gaver. 

· Ny tilsynsordning på landbrug, foderstof opbevaring mv ca 800 tilsyn i perioden 
1 oktober - 31 marts. 

· Bekæmpelse indendørs og på tilsynspligtige ejendomme i weekend og helligda-
ge.

· Tilsyn med privat bekæmpelse – R2 autorisationer.
· Krav om opsætning af rottespærrer på alle bygninger med følsomt brug. Dette 

omfatter skoler, institutioner, plejehjem, hospitaler mv. kommunale, regionale 
og statslige. 
Efterfølgende årligt tilsyn af opsatte rottespærrer.

· Ny kemikalielovgivning, der foreskriver hyppigere opfølgninger på giftudlægning.

Administrationen vurderer at disse nye tiltag forventes at udløse en stigning i udgifterne 
til bekæmpelse af rotter, hvis der indgås ny kontrakt efter udbud. Den nye bekendtgørel-
se medfører blandt andet større udsving i personale i sommer og vinterperioder, hvor 
vinterperioden er højsæsonen for rottebekæmpelse. Derudover bruger bekæmperne me-
re tid på dialog med borgerne om forebyggelse og bekæmpelse.  

På grund af kontraktudløb og tiltag som følge af ny lovgivning finder administrationen, at 
det skal drøftes og besluttes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at hjemtage den kommu-
nale rottebekæmpelse, således rottebekæmpelse bliver en del af Materielgårdens opga-
ver.
 
Fordele ved at rottebekæmpelsen sendes i udbud:
Ved et udbud af opgaven med rottebekæmpelsen vurderer administrationen der er en 
række fordele: 

· Bekæmpelsesfirmaerne har en stor vidensbank omkring bekæmpelse og har al-
lerede uddannet mandskab til at udføre opgaven.

· Bekæmpelses firmaerne har erfaring fra andre kommuner med kommunal rotte-
bekæmpelse.

· Bekæmpelses firmaet har ansvar for at løse den opgave, der er indgået kontrakt 
på. 
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· Fast pris pr. rotteanmeldelse, opfølgende besøg samt tilsynsbesøg.
· Stor erfaring og kompetence i udvikling af fælder og gift.
· Stor sikkerhed i bemanding ved sygdom og ferier. 

Ulemper ved at rottebekæmpelsen sendes i udbud

· Det vil blive dyrere at bekæmpe rotter i kommunen som følge at nyt udbud med 
flere lovpligtige opgaver, tilsyn og større sæson udsving.

· Rottebekæmperne vil primært bekæmpe rotter og derfor ikke forventes at arbej-
de på tværfaglige projekter fx sundhedsfarlige ejendomme. 

    
Fordele ved at hjemtage rottebekæmpelse til Materielgården
Ved placering af opgaven med bekæmpelse af rotter hos Materielgården, vurderer admi-
nistrationen, at der kan opnås en række fordele:

· Kommunen vil få en mere helhedsorienteret bekæmpelse, hvor der kan løses fle-
re opgaver af samme personer, ex. kan ”grønt” personale som er oplært i rotte-
bekæmpelse, se tegn og spor af rotter, når der udføres primære opgaver i kom-
munens parker og grønne områder, og dermed iværksætte hurtig forebyggelse 
og bekæmpelse. 

· Kommunen vil kunne udnytte eksisterende "grønt" personale hos Materielgården 
som netop har nedgang i opgaverne om vinteren, til ekstra bemanding på rotte-
bekæmpelsen, samt udførelse af lovpligtige tilsyn af landbrug mv. i perioden fra
oktober til februar hvert år. 
Opgavens omfang betyder, at Materielgården vil skulle afsætte 1-2 mand i vin-
terperioden til at køre tilsyn på tilsynspligtige ejendomme. 

· Kommunen vil kunne bruge eksisterende vagtordning i Materielgården, til at 
modtage anmeldelser af rotter indendørs og på tilsynspligtige ejendomme, som 
skal køres i weekender og på helligdage.

· Forvaltningen kan udbygge det allerede eksisterende gode samarbejde, med 
fælles planlægning og opgavetilretning om rotteopgaven.

· Opgaven med sikring af de kommunale bygninger, såsom plejehjem, børneha-
ver, rådhuse mm vil delvis kunne hjemtages – denne opgave løses i dag af HSPV 
som har en underleverandør til at udføre opgaven.

Ulemper ved at hjemtage rottebekæmpelsen til Materielgården

· Usikker bemanding ved sygdom og afholdelse af ferie hvis fx kun 4 har rotte au-
torisation.

· Usikkerhed om nyansættelser alle vil have autorisation til rottebekæmpelse, det-
te vil give opstarts vanskeligheder.

· Usikkerhed om kravet med egen rottehund til begge rottebekæmpere kan indfri-
es.

·

Samlet set vurderer administrationen, at der kan være en synergi i at placere opgaven 
med bekæmpelse af rotter sammen med Materielgårdens nuværende opgaver. 

Kommunikation

Lovgrundlag
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Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18. december 
2018. 
Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019 af maj 2019 miljøprojekt nr. 
2086.

Indstilling
at Udvalget for Teknik træffer beslutning om hvorvidt rottebekæmpelsen i Hedensted 
Kommune skal hjemtages til Materielgården eller om opgaven skal i udbud. 

Indstillingens indhold


