Rottehandlingsplan for Billund Kommune
Billund Kommune vil med denne handlingsplan beskrive målene for rottebekæmpelsen i
2013 og frem. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3.
år.
Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Billund Kommune
I Billund Kommune bekæmpes rotter effektivt i overensstemmelse med Naturstyrelsens
retningslinjer. Endvidere gennemføres forebyggende bekæmpelse af kloakrotter i alle
byområderne. Herudover registreres og analyseres de modtagne rotteanmeldelser i
kommunen, således en målrettet indsats kan iværksættes.
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Billund Kommune indgår en kontrakt med et firma med autoriseret personale til rottebekæmpelse. Firmaet varetager eftersyn og bekæmpelsen af rotter på faste ejendomme i
landzone og landbrugsejendomme i byzone. Billund Kommune er i løbende dialog med
bekæmpelsesfirmaet. Der afholdes mindst et årligt evalueringsmøde med firmaet.
Billund Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i kontrakten overholdes, ligesom
kommunen tager imod anmeldelser om rotter og meddeler påbud om sikring mod rotter,
herunder undersøgelse for og reparation af brud på private kloakker.
To gange årligt informerer Billund Kommune borgerne om, at konstaterede forekomster
af rotter skal anmeldes til kommunen.
Udgifter til rottebekæmpelsen finansieres af et gebyr, som opkræves via ejendomsskatten. Gebyret dækker bekæmpelse og tilsyn (kontrakten med bekæmpelsesfirmaet), forebyggende bekæmpelse (giftblokke nedhængning, mekaniske rottefælder i kloakkensamt sektionering af kloakken med rottespærrer), administration og IT-systemer.
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Tilsynsbesøg og iværksættelse af effektiv bekæmpelse, indtil ejendommen er fri for rotter, skal så vidt muligt ske omgående, dog senest 8 dage efter modtagelsen af anmeldelsen. Der skal snarest, dog senest 14 dage efter datoen for første tilsyn, gennemføres
et opfølgende besøg.
Ved anmeldes af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal der
gennemføres tilsyn og igangsættes en effektiv bekæmpelse inden for 24 timer.
Hvis der konstateres rotter på eller ved fødevarevirksomheder skal dette straks anmeldes til Fødevarestyrelsen.
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Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone besøges med
henblik på at undersøger forekomst af rotter. Hvis der konstateres rotter på en ejendom,
skal ejendommen have et nyt tilsyn 6 måneder senere og igen 12 måneder senere. Når
ejendommen er konstateret rottefri ved 3 på hinanden følgende ½ -årlige tilsyn, kan
ejendommen frigives til kun at skal have tilsyn hvert 2. år.
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
Anmeldelser af rotter og resultater fra tilsynsbesøget registreres i et IT-system hos Billund Komme.
Registreringer i forbindelse med tilsyn på alle faste ejendomme i landzone og ved landbrugsejendomme i byzone registreres tilsvarende i kommunes IT-system.
Hvis der konstateres manglende renholdelse og rottesikring på en ejendom eller fejl og
defekter ved bygninger og private kloak-/afløbsledninger, vil kommune kontakte ejeren
med henblik på at indgå aftale om udbedring. Hvis udbedringen ikke foretages efter det
aftalte, vil kommune meddele varsel af påbud og efterfølgende påbud om udbedring.
Anvendelse af kemisk og mekanisk rottebekæmpelse samt opsætning af rottespærrer.
Billund Kommune har fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.
Kommunen har i en del år er foretaget en systematisk inspektion af alle offentlige kloakbrønde. Ved disse inspektionsrunder nedhænges der, efter en aftalt turnus, giftblokke
i de offentlige kloakbrønde. Denne praksis ønskes fastholdt. Nedhængning af giftblokke
i kloakkerne er en effektiv og billig måde at bekæmpe rotter på.
I forbindelse med inspektionen foretages en visuelle kontrol af brøndene og kloakkernes
tilstand, hvilket er med til at holde Billund Vand og Billund Kommune opdateret på tilstanden af kloakkerne. Hvis der observeres fejl eller driftsproblemer skal Billund Vand
snarest muligt følge op og udbedre fejlen eller driftsproblemet.
Billund Vand har endvidere indkøbt mekaniske rottefælder, som bruges til bekæmpelse
af rotter i kloakkerne. Der er også indkøbt kameraer som aktiveres i forbindelse med
rotteaktivitet.
Den mekaniske bekæmpelse iværksættes hvis der er anmeldt rotter flere gange i et opland. Den mekaniske bekæmpelse anvendes også efter reparation af kloakskader.
De mekaniske fælders aktiviteter registres i en database. Fældernes effektivitet kan således følges og evt. flytning kan planlægges.
Ved byggemodninger af nye parcelhusområder og kommunale institutioner (skoler, plejehjem, daginstitutioner) skal kloakkerne sektioneres.
Billund Kommune skal som grundejer, hvor det er hensigtsmæssig og teknisk muligt,
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opsætte rottespærrer på kloakledningerne til eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner.
Billund Kommunen kan, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til hospitalet i Grindsted. Før iværksættelse af dette tiltag, skal kommunen indgå aftale med grundejeren.
Billund Kommune vil igangsætte følgende handlinger:
I løbet af 2013 iværksættes en undersøgelse af vedligeholdelsen af kloakkerne ved de
kommunale institutioner. Undersøgelsen følges op med etablering af rottespærrer, hvor
det er nødvendigt. Undersøgelse og opfølgningen forventes afsluttet i 2014.
Der iværksættes opsætning af rottespærrer til sektionering af kloakkerne i løbet af
2013-2015.
Nedhængning af giftblokke i offentlige kloakbrønde i bymæssig bebyggelse fortsættes
som hidtil efter følgende praksis:
- Grindsted og Billund (ældste bydele) - nedhængning hvert år.
- Grindsted og Billund (nyere bydele) - nedhængning hvert andet år.
- Oplandsbyerne - nedhængning hvert andet år.
Den visuelle inspektion med skriftlig afrapportering i forbindelse med giftblokke nedhængningen fortsættes ligeledes. Data viderebearbejdes af Billund Vand for videre opfølgning (TV- inspektion, kloak spuling og evt. reparation af defekter).
Billund Kommune vil foretage løbende kortlægning af rotteforekomster. (GIS registrering) af "rotte hotspots", så det er muligt af lave en fokuseret forebyggende indsats, med
så stor effekt som muligt.
Effektivisering af den digitale håndtering af rotteanmeldelser og den efterfølgende håndtering af sagen. (Nyt elektronisk system til styring af rottesager). Herunder mulighed for
vejledning af borgere på Billund Kommunes hjemmeside.
Billund Kommune driver 3 genbrugsstationer i henholdsvis Billund, Grindsted og Vorbasse. Ved genbrugsstationerne i Billund og Grindsted er der omlastestationer for forskellige affaldsfraktioner. Genbrugsstationerne skal drives, så rottetilholdet reduceres
mest muligt. Evt. kan der indgåes sikringsaftale med rottebekæmpelsesfirma.
Deponi Syds affaldsdeponi på Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted skal drives på en sådan
måde at tilhold af rotter forhindres bedst muligt (daglig kompaktering og afdækning) af
deponerede materialer. Evt. rotteforekomst skal bekæmpes og anmeldes til Billund
Kommune. Evt. kan der indgås sikringsaftale med rottebekæmpelsesfirma.
Vildtfodringspladser må ikke give anledning til rottetilhold. Konstatering af rotter skal
anmeldes til Billund Kommune.
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Tilsynet med fødevarevirksomheder varetages af Fødevarestyrelsen. Når kommune
modtager anmeldelse af rotter på fødevarevirksomheder, skal dette videregives til Fødevarestyrelsen.
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