
                                       
                                             Succeskriterier

    Delmål og tiltag frem til ultimo 2018

Borgeren er blevet 
informeret og 
rådgivet om deres 
ansvar og 
forpligtelser.

Antallet af 
rotteanmeldelser, der 
skyldes hønsehold, 
fuglefodring eller 
affaldsstativer, er 
faldet med 5%. 

Rottebekæmperen har  
overholdt kravene til 
responstid på 100 % af 
anmeldelserne.

Rottebekæmperen har  
overholdt kravet om 
årsagsregistrering på 
100 % af 
anmeldelserne.

Kommunen har 
fået udført 
eftersyn på 50 % 
af de kommunale 
rottespærrer.

Kloaksystemer på 30 
% af de kommunale 
ejendomme er blevet 
renoveret.

Entreprenøren har 
udfyldt et 
kontrolskema for 
rottesikring af 
kloakarbejder.

Antallet af 
rotteanmeldelser på 
kommunale 
ejendomme er faldet 
med 5%.

Kommunen og 
NOVAFOS har 
koordineret drifts- og 
udviklingsmæssige 
tiltag.

NOVAFOS 
har benyttet 
elektroniske 
fangstfælder 
forud for evt. 
renoverings-
arbejder.

Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i 
relation til forebyggelse af rotter.

Kommunen informerer løbende på digitale medier om rotteforebyggelse, fx 
hvordan du fordrer fugle hensigtsmæssigt, og hvordan du selv kan tjekke din 
brønde. x x

Kommunen opdaterer retningslinjerne for hønsehold og beskriver i detaljer 
kravene til rottesikring. x x
Kommunen gennemfører en kampagne, der oplyser om, at private 
affaldsstativer skal placeres på plant og fast underlag. x x
Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv 
indsats og rådgiver om fremadrettet forebyggelse af rotter.

Rottebekæmperen overholder krav til responstiden.  x
Rottebekæmperen registrerer årsagen til rotter på alle sager. x
Ved rotteanmeldelser udleverer rottebekæmperen ved behov beslag til ikke-
rottesikrede affaldsstativer. x x
Rottebekæmperen rådgiver ved første besøg om, hvordan du sikrer din 
ejendom mod rotter.  x x
Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre kommunale 
ejendomme.

Kommunen udfører serviceeftersyn af alle eksisterende rottespærrer på 
kommunens ejendomme i løbet af de næste fem år. x x
Kommunen  prioriterer 7,2 mio. kr. til renovering af slidte kloaksystemer på 
udvalgte kommunale ejendomme i 2017. x x
Ved kommunale byggerier og renoveringsprojekter tydeliggør 
kommunen kravet til entreprenøren og dennes ansatte om, at der ikke må 
være åbne kloakrør. x x

NOVAFOS arbejder for, at rotter ikke trænger ud af de offentlige kloakker. 

Kommunen og NOVAFOS afholder løbende koordineringsmøder med fokus på 
både drift og udvikling. x
Kommunen stiller krav til NOVAFOS om, at selskabet - ved brud i en offentlig 
ledning - benytter elektroniske fangstfælder og rottespærrer, hvor det er 
teknisk muligt forud for renoveringsarbejdet. x
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