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Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter  
- og deraf følgende ændringer i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler   
 
 
Kære interessenter 
 
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt 
udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.  
 
Til trods for en stor indsats fra de danske kommuner, som har ansvaret for 
rottebekæmpelsen, har antallet af rotteanmeldelser haft en stigende tendens gennem de 
senere år. Der er derfor behov for en revision af bekendtgøresen til styrkelse af indsatsen 
mod rotterne. 
 
Formålet med ændringen af bekendtgørelsen er at fastlægge rammer, som giver kommuner 
og private bekæmpere bedre mulighed for at gennemføre en effektiv forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter samtidig med, at der tages de fornødne hensyn til miljøet. 
 
Udkastet til ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter omfatter 
implementering af en række initiativer i ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter”, som netop er offentliggjort. De væsentligste ændringer præsenteres kort her. 
 
 
Effektivisering af den kommunale indsats: 

• Antallet af opsøgende tilsyn kan reduceres, men samtidig styrkes ved at have øget fokus på 

risikoejendomme. Forslaget indebærer at langt færre ejendomme end hidtil kommer på 

kommunens liste over tilsynspligtige ejendomme. Til gengæld skal udendørsarealer altid 

undersøges og det skal ske i perioden med den største risiko for rotteangreb.  

• Kravet om at ejeren, lejeren eller dennes repræsentant skal være til stede ved tilsynsbesøg 

lempes. Fremover vil kravet blive begrænset til kun at omfatte det første besøg. Ejeren 

lejeren eller dennes repræsentant skal stadig informeres om rottebekæmpelsen, men skal 

ikke nødvendigvis være til stede ved besøget.  

• Kommunerne skal fremover undersøge rotteanmeldelser indendørs i boliger og i 

fødevarevirksomheder uden ugrundet ophold, alle ugens 7 dage dvs. også i weekender og på 

helligdage. Øvrige anmeldelser undersøges som hidtil inden for 8 dage. 

 
Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse: 

• Da det er kommunerne der har ansvaret for en effektiv bekæmpelse af rotter, kræves der en 

tilladelse fra kommunen før rotterne kan bekæmpes i privat regi. Kommune skal derfor i 

deres rottehandlingsplan træffe beslutning om man vil acceptere privat bekæmpelse i 

kommunen. 

• Retningslinjer fastsat i en kommunal handlingsplan for rottebekæmpelse vil fremover være 

gældende for al rottebekæmpelse i kommunen. Altså også for private aktører. 

Høringsbrev 



 

 

2 

 

Øget fokus på kommunal rottebekæmpelse i kloakkerne: 

• Kommunerne pålægges at installere rottespærrer på samtlige skoler, plejehjem, 

daginstitutioner og hospitaler. Tidligere omfattede denne bestemmelse kun kommunalt 

ejede institutioner. 

• I forbindelse med kommunernes opsætning af rottespærrer forudsættes at kloaksystemet 

opstrøms for spærren undersøges for fejl og mangler, og at der er gennemført en effektiv 

bekæmpelse af rotter inden spærren monteres. 

 
Udvidet adgang til autorisation for rottebekæmpelse: 

• Adgangskravene til det fulde rotteautorisationskursus (nu kaldet R1) ændres, så der gives 

mulighed for at ansatte som forventes at bruge en væsentlig del af deres arbejdstid på 

rottebekæmpelse kan optages på kurset og opnå R1-autorisation til erhvervsmæssig 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

 
• Der åbnes for at personer, som har en række kvalifikationer, der bl.a. opnås ved 

sprøjtemiddelcertifikat, vil kunne opnå en begrænset autorisation (kaldet R2) til at 

bekæmpe rotter med en række rottegifte. R2 autorisationen kræver gennemførelse af et 1 

dags kursus og beståelse af en tilhørende prøve, hvilket giver adgang til at bruge et 

begrænset udvalg af giftstoffer til bekæmpelse på egen ejendom. 

 

Nye regler for private bekæmpere: 

• Der sker en skærpelse af de private bekæmperes indberetningspligt til kommunerne. 

• For at sikre at de autoriserede rottebekæmperes uddannelse er tidsvarende, foreslås det at 

fremtidige autorisationer tidsbegrænses til 5 år. Autorisationen kan fornys ved at 

gennemføre et kort kursus arrangeret af Miljøstyrelsen.  

• I konsekvens af at rottegift ikke lovligt kan udlægges forebyggende, ændres definitionen af 

begrebet sikringsordning. En sikringsordning omfatter fremover kun forebyggelse af rotter 

via en bygningsgennemgang.  

 

 
Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler ændres udelukkende som en konsekvens af 
introduktionen af den begrænsede R2 autorisation, sådan at rottebekæmpelsesmidler kan 
godkendes til R2 autoriserede. 
 
Bekendtgørelsesændringerne sendes i høring i to uger. Deadline for tilbagemeldinger er 
torsdag den 30. november 2017. I Miljøstyrelsen ser vi frem til at modtage jeres 
kommentarer.  
 
Høringssvar kan sendes per mail til hovedpostkassen på mst@mst.dk med undertegnede CC 
på mihal@mst.dk.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Mikkel Hall 
Funktionsleder, Miljøstyrelsen 


