Handlingsplan 2017
for bekæmpelse af rotter i
Høje-Taastrup Kommune
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1. Indledning
Rottehandlingsplan 2017 er en opfølgning på Rottehandlingsplan 2013.
Høje-Taastrup Kommune har siden oktober 2014 anvendt det internetbaserede system RotteWeb til
anmeldelse af rotter og til registrering af tilsynsbesøg. I RotteWeb findes desuden en række GISkortfunktioner og indeholder mulighed for at trække statistik om kommunens indsats.
Registreringerne i RotteWeb giver grundlag for at kunne arbejde med en mere geografisk, målrettet
indsats og mulighed for at vurdere valg af bekæmpelsesmetode.
Rottehandlingsplan 2017 indeholder en status for kommunens rottebekæmpelsesindsats de seneste
år og en beskrivelse af planlagte, fremadrettede indsatser og fokusområder.

2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Antallet af rotteanmeldelser har været stigende siden 2008. Årsager til stigningen vil blive vurderet
i planperioden og kommunens muligheder for at knække denne stigning.
I planperioden ønsker Høje-Taastrup Kommune desuden at arbejde for at nedbringe mængden af
anvendt gift. Det er dog væsentligt, at det ikke sker på bekostning af den hurtige og effektive
bekæmpelse, som der i dag praktiseres.
Overordnede mål for Handlingsplan 2017:





at
at
at
at

sikre en effektiv bekæmpelse af rotter
reagere hurtigt på anmeldelser fra borgere, virksomheder, institutioner m.m.
bruge minimum af gift og anvende den svageste gift
have fokus på forebyggelse

3. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Høje-Taastrup Kommune forventer at afprøve forskellige typer af bekæmpelsesmetoder i
kloaksystemet i løbet af planperioden. Afprøvningen forventes at afklare mulighederne for at
nedbringe antallet af anmeldelser og brugen af gift inden for udvalgte indsatsområder.
Der vil fortsat være fokus på hurtig indsats fra modtagelse af anmeldelse til opstart af
rottebekæmpelse, og kommunen vil fortsat arbejde med at forbedre informationen om
forebyggende rottebekæmpelse.

4. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. I
Høje-Taastrup Kommune betales rottebekæmpelsen som en del af Skadedyrsbekæmpelsen.
Skadedyrsbekæmpelsen bliver opkrævet halvårligt over ejendomsskatten, som en årligt fastsat
promille af ejendomsværdien. I 2012-2014 var det 0,02 promille. Promillen blev i 2015 reguleret til
0,025, hvilket for et hus med en ejendomsværdi på 2 mio. kr. svarer til 50 kr.
Det samlede budget til rottebekæmpelsen ligger på godt 1 mio. kr., og skal dække både det
praktiske bekæmpelsesarbejde og det administrative. I 2016 blev budgettet overskrevet med ca.
180.000 kr., hvilket tilskrives den kraftige stigning i antal rotteanmeldelser sidst på året. Der blev
desuden gennemført kampagnetilsyn i foråret 2016, hvor der føres tilsyn på alle faste ejendomme i
kommunen.
Hvis tendensen til stigningen i antal rotteanmeldelser fortsætter, må der forventes øgede udgifter til
tilsyn og bekæmpelse. Det er alene af denne grund nødvendigt at sætte gebyret op fra 2018.
Stigningen skal dække de øgede omkostninger i 2016, 2017 og 2018.
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Kommunens myndighedsansvar for rottebekæmpelse er forankret i Teknik- og Miljøcenteret, hvor
der er afsat ca. 100.000 kr. til udarbejdelse af den kommunale rottehandlingsplan, gennemførelse
af handlinger til opnåelse af planens mål og myndighedsarbejdet ved rotteangreb, herunder
meddelelse af påbud.
Høje-Taastrup Kommune ønsker mere viden og erfaring med giftfri rottebekæmpelse, hvilket
forudsætter en tættere opfølgning på effekten af kommunens nuværende indsats. Der kan derfor
være øgede udgifter til resistensundersøgelser, indkøb og afprøvning af rottespærrer samt giftfri
bekæmpelsesmetoder. Eventuelle øgede udgifter til indkøb og det administrative arbejde vil blive
forelagt politisk forud for en beslutning.
Det praktiske bekæmpelsesarbejde udføres af HTK Kloak A/S, hvor der er ansat tre
uddannede rottebekæmpere. HTK Kloak A/S råder over en tv-inspektionsvogn med spuler,
slamsuger samt gravemaskiner.

5. Udgifter
I tabel 1 er angivet udviklingen af udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, udtrykt som kr.
pr. indbygger i kommunen. Tallene er hentet fra Miljøstyrelsens offentlige statistikker over
rottebekæmpelsen.
År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Indbyggerantal
46.683 47.158 47.380 47.664 47.753 48.081 48.471 48.807 49.230 49.960
i HTK
Udgift i kr. pr.
12,49
15,78
16,86
12,29
15,39
23,04
15,37
22,50
19,19
24,24
indbygger i HTK
Udgift i kr. pr.
11,12
15,57
17,05
17,19
16,70
18,46
17,83
18,27
indbygger i 57
kommuner
Tabel 1. Oversigt over pris pr. indbygger for rottebekæmpelse i perioden 2007-2015.
Den seneste offentliggjorte opgørelse for Sjælland og øerne (57 kommuner) er fra 2014.
Udgiften for rottebekæmpelse pr. indbygger i Høje-Taastrup Kommune ligger på niveau med
gennemsnitsudgiften for kommunerne beliggende på Sjælland og øerne (i alt 57 kommuner).
Udgiften i 2016 er steget pr. indbygger grundet en kraftig stigning i antal rotteanmeldelser.

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Udgift i kr. pr.
1.235
1.032
1.068
878
990
1.167
814
anmeldelse i HTK
Tabel 2. Udgiften i kr. pr. anmeldelse i Høje-Taastrup Kommune.

2014

2015

2016

1.213

1.107

1.148

Det fremgår af tabel 2, at udgiften pr. rotteanmeldelse ligger forholdsvis stabilt over årene.

6. Anmeldelser
Antallet af rotteanmeldelser varierer fra år til år, men desværre med en gennemsnitlig stigning i
antal anmeldelser både på landsplan og i Høje-Taastrup Kommune. I perioden 2008-2011 var
gennemsnittet i Høje-Taastrup Kommune på 720 anmeldelser. I perioden 2012-2016 var
gennemsnit på 935 anmeldelser om året.
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Figur 1. Udvikling i antal anmeldelser i perioden 1999-2016 Høje-Taastrup Kommune.
Den seneste offentliggjorte opgørelse på landsplan er fra 2014.
Der findes ingen entydig årsag til stigningen i anmeldelser, men en forklaring kan være en
kombination af klimaændringer og defekte kloakker. Den øgede hyppighed af kraftige regnskyl får
rotterne til at søge op på terræn, hvilket medfører flere anmeldelser. Hvis kloakken ikke er
vedligeholdt har rotterne lettere ved at søge op til overfladen. De milde vintre giver bedre
overlevelsesmuligheder for rotterne, fordi det er lettere at finde føde oppe på terræn.

Figur 2. Oversigtskort der viser alle anmeldelser i Høje-Taastrup Kommune i 2016.
På oversigtskortet fremgår det, at rotteanmelderne i 2016 var koncentreret i de dele af
byområderne med gamle kloaker. Anmeldelserne er ikke et udtryk for, at der er forekomst af rotter.
I nogle af tilfældene bliver det ved tilsynet konstateret, at det f.eks. i stedet drejer sig om en
strejfende rotte eller forekomst af mus.
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7. Tiltag til opnåelse af de overordnede mål for bekæmpelse
af rotter
Høje-Taastrup Kommunes tiltag til opnåelse af de overordnede mål for rottebekæmpelsen er:
Mål for Handlingsplan 2017

Handlinger i 2017-2019

Bekæmpe rotter med en hurtig indsats på
anmeldelser fra borgere, virksomheder,
institutioner m.m.

Ved anmeldelser om rotter indendørs vil
rottebekæmperen så vidt muligt komme tilstede på
anmeldelsesdagen eller senest den efterfølgende
hverdag.
Ved anmeldelser om rotter udendørs vil
rottebekæmperen så vidt muligt komme tilstede på
anmeldelsesdagen eller senest to hverdage efter
anmeldelsen.
Hvis der bliver observeret rotter uden for
kommunens åbningstid, kan anmelder kontakte et
autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Sikre en effektiv bekæmpelse af rotter.

Følge op på effekten af monterede rottespærrer i
kommunens institutioner og indhente generelle
erfaringer med brug af traps og rottespærrer i
kloakkerne.
Tættere dialog med private sikringsordninger og
opfølgning på overholdelse af
rottebekendtgørelsens krav.
Kortlægge udbredelsen af resistens overfor
rottegift ved at indfange levende rotter og sende
dem til resistensundersøgelse.
Indarbejde Miljøstyrelsens resistensstrategi.

Bruge minimum af gift og anvende den
svageste gift.

Følge udviklingen af anvendt gift i kommunen.
Deltage i aktiviteter for partnerskab om giftfri
rottebekæmpelse. Herunder at undersøge
mulighederne for at anvende nye fælder og
rottespærrer, der fungerer uden gift med henblik
på at udføre giftfri rottebekæmpelse.

Have fokus på forebyggelse

Udarbejde en pjece om fodring af fugle i private
haver, uden at foderet er tilgængeligt for rotter.
Forbedre informationen til borgere og
virksomheder ved


at sørge for en løbende opdatering af
kommunens hjemmeside om kommunens
pligter, grundejers pligter, links til
Miljøstyrelsens hjemmeside og pjecer samt
kontaktinformation



at annoncere i lokalaviser og på hjemmeside
vedrørende tilsyn
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7.1 Hurtig indsats på anmeldelser
Hurtig indsats på rotteanmeldelser kan være afgørende for at begrænse skaderne og omfanget af et
rotteangreb. Det er desuden af stor betydning for borgernes tryghed og en del af den service,
borgerne skal kunne forvente af kommunen.
Kommunen har i dag fastsat servicemål for reaktionstid på rotteanmeldelser. Servicemålene vil
blive fastholdt i planperioden.
Højst prioriterede anmeldelser er om forekomst af rotter indendørs. Kommunen har i den type
anmeldelser en målsætning om at komme tilstede på anmeldelsesdagen. Hvis anmeldelsen
modtages efter kl. 14, vil det ofte først være muligt at ankomme til ejendommen den efterfølgende
hverdag.
Ved anmeldelser om rotter udendørs vil rottebekæmperen så vidt muligt komme tilstede på
anmeldelsesdagen. Der kan dog gå op til to hverdage fra anmeldelsen til rottebekæmperen
ankommer til ejendommen.
Hvis der bliver observeret rotter uden for kommunens åbningstid, kan anmelder kontakte et
autoriseret rottebekæmpelsesfirma. Anmelder bliver i kommunens kvitteringsbrev oplyst om, at de
udgifter der er forbundet med denne bekæmpelse, skal afholdes af grundejer eller lejer.
Grundejeren kan efterfølgende vælge at anmode kommunens rottebekæmper om at foretage den
videre bekæmpelse på adressen.

7.2 Effektiv bekæmpelse
Kommunen skal sikre en effektiv bekæmpelse af rotter. Det sker ved at bekæmpelsen foretages af
autoriserede personer og med en mangesidet indsats i form af bl.a. kort reaktionstid fra
anmeldelse, effektive metoder og forebyggende initiativer.
Høje-Taastrup Kommune ønsker at fastholde den effektive bekæmpelse, som i dag praktiseres, og
ønsker i planperioden at udvikle dette yderligere ved at undersøge muligheden for anvendelse af
rottespærrer og traps o.l., eventuelle resistente rotter og øge samarbejdet med de private
sikringsfirmaer.
Anvendelse af rottespærrer
Høje-Taastrup Kommune har i 2014-15 monteret rottespærrer i skelbrønden til alle kommunale
institutioner, herunder skoler, daginstitutioner og plejecentre. Kommunen vil i planperioden følge op
på effekten, og vurdere om der er grundlag for at fortsætte denne indsats. Det bør desuden
undersøges om der siden 2015 er etableret nye kommunale institutioner uden rottespærrer.
Høje-Taastrup Kommune vil i den kommende planperiode indhente erfaringer med brug af
forskellige typer rottespærrer i kloakkerne. Både i eksisterende bebyggede områder og i forbindelse
med byggemodning. Det bør bl.a. afklares, hvor i kloaksystemet rottespærrer bedst placeres, under
hvilke kloakmæssige forudsætninger og de økonomiske virkemidler for etablering og
vedligeholdelse.
Det skal vurderes, om brugen af rottespærrer skal udbredes i kommunen - eventuelt afgrænset til
særlige geografiske indsatsområder eller ejendomsanvendelser i kommunen. Formålet med en øget
brug af rottespærrer skal være, at nedbringe antallet af rotteanmeldelser.
Øget samarbejde med private sikringsordninger
I Høje-Taastrup Kommune arbejder 10 skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, som i alt har 108 private
sikringsordninger med virksomheder i Høje-Taastrup Kommune. Antallet af bekæmpelsesfirmaer er
uændret i forhold til forrige planperiode, men antallet af sikringsordninger med virksomheder er
steget fra 102 til 108.
Høje-Taastrup Kommune vil i planperioden tage initiativ til en tættere dialog med udbyderne af de
private sikringsordninger med henblik på erfaringsudveksling, opdatering af register over aktive
bekæmpelsesfirmaer og opfølgning på overholdelse af rottebekendtgørelsens krav.
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Resistens
For et sikre en effektiv bekæmpelse ønsker Høje-Taastrup Kommune i planperioden at indhente
viden om eventuel resistens overfor bekæmpelsesmidlerne.
Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside er der ikke registreret nogen resistens i Høje-Taastrup
Kommune, idet der ikke er indsendt rotter til resistensundersøgelser. Men i Ishøj Kommune, der
ligger syd for Høje-Taastrup Kommune, er der registreret resistens imod Difenaccum. Rotter vil ved
naturlig vandring kunne bringe denne resistens videre til rottepopulationerne i Høje-Taastrup
Kommune.

Figur 3. Oversigtskort over registrerede resistens hos rotter i Høje-Taastrup Kommune og
omegns kommunerne. Kortet er kopieret fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
Strategi for resistens
For at reducere risikoen for resistens blandt rotterne i kommunen, vil Høje-Taastrup Kommune i
planperioden indarbejde Miljøstyrelsens resistensstrategi, hvor man altid bekæmper med de
mildeste gifttyper først og det tilstræbes at bekæmpe rotter med flere forskellige metoder.

7.3 Forbrug af gift
Den type gift, der i dag anvendes til bekæmpelse er rotter, er de såkaldte antikoagulante midler,
der hæmmer blodet i at størkne. Ved indtag af giftstoffet dør rotten af forblødninger i de indre
organer eller under huden.
Mængde af anvendt gift, gifttyper og geografisk fordeling
I 2016 blev reglerne for giftstationer skærpet således, at det ikke længere er tilladt at opstille
giftstationer med antikoagulater til forebyggende bekæmpelse. Giftkasserne må kun bruges til
egentlig bekæmpelse og skal opstilles inden for en afstand af 10 m fra bygningen. På friland må kun
bruges fælder.
Kravene er indført for at reducere mængden af rottegift i miljøet og begrænse spredningen af
rottegiften til andre dyr.
Høje-Taastrup Kommune ønsker fremadrettet at følge forbruget af gift i kommunen tættere. I
planperioden forventes iværksat en systematiseret arbejdsgang til indsamling af viden om både det
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samlede forbrug af gift, fordelingen af de anvendte gifttyper, og om der er geografiske forskelle i
kommunen.
Den tættere opfølgning på giftforbruget sker som en del af resistensstrategien. Kommunen ønsker
bl.a. at samle viden om der er virksomhedstyper eller boligområder med særlige rotteproblemer, og
om forbruget af gift er forskelligt mellem de private sikringsordninger og den kommunale
rottebekæmpelse.
Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse
Høje-Taastrup Kommune vil i planperioden deltage i aktiviteter for partnerskab om giftfri
rottebekæmpelse. Deltagelsen har bl.a. til formål at vurdere mulighederne for at anvende nye
fælder og rottespærrer, der fungerer uden gift med henblik på at udføre giftfri rottebekæmpelse.
Partnerskabet er stiftet i 2015 og drives af en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra
Brancheforeningen for Skadebekæmpere, en producent af elektroniske fælder, Odense Kommune,
1-2 eksperter samt Miljøstyrelsen. Andre bekæmpelsesfirmaer, producenter, kommuner og andre
interessenter bliver inviteret til at deltage i aktiviteter under partnerskabet.

7.4 Fokus på forebyggelse
Forebyggelse er et væsentligt element i en effektiv rottebekæmpelse. Den forebyggende indsats
omfatter flere forskellige indsatser som bl.a. vedligeholdelse af kloaknet og bygninger, begrænse
mængden af tilgængeligt foder på overfladen og begrænse rotternes fri færden.
Høje-Taastrup Kommune har i denne planperiode valgt at arbejde for at øge informationsniveauet
for kommunens borgere og virksomheder om pligter og egne muligheder for at reducere risikoen for
rotter på ejendommen.
Kommunens hjemmeside er senest i 2016 blevet opdateret, så borgere og virksomheder nemt kan
skaffe sig de oplysninger, der er brug for i forbindelse med rotteanmeldelse og bekæmpelse. HøjeTaastrup Kommune ønsker at fortsætte dette arbejde ved en løbende opdatering og udvikling af
hjemmesidens opslag. Derudover forventes udarbejdet en pjece om fodring af fugle i private haver.
Kommunen har pligt til to gange årligt at sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering
om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Ud over, at det fremgår af
kommunens hjemmeside, gøres det ved nyheder på hjemmesiden og ved annoncering i lokalavisen.
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8. Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og
bekæmpelse af rotter
8.1 Ejendomme i landzone
Høje-Taastrup Kommune førte senest i foråret 2016 tilsyn for rotter på alle faste ejendomme i
landzonen. Der var orienteret om tilsynene forinden i Lokalavisen Taastrup.
Der blev registreret 6 ejendomme i landzone med rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes
nogen hjemme afleverer rottebekæmperen en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller
lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.
Undersøgte ejendomme inddeles herefter i to kategorier af ejendomme henholdsvis:
1. Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme.
2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter.
Ejendomme uden rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme, får efterfølgende kun
tilsynsbesøg hvert 2. år.
På ejendomme, hvor der konstateres rotter, iværksættes rottebekæmpelse og der vil være
opfølgning indtil man er sikker på, at problemet er løst. Derefter vil der være tilsynsbesøg hver 6.
måned, indtil ejendommen, efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg, ikke længere har
forekomst af rotter. Derefter foretages tilsynsbesøg hver 2. år.

8.2 Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager kommunen kun rottebekæmpelse
efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller
dennes repræsentant bliver informeret om eventuel udlægning af rottegift.
Når anmeldelsen er modtaget, iværksætter HTK Kloak normalt rottebekæmpelsen inden for 24
timer. Årsagen til forekomst af rotter bliver undersøgt og borgeren informeres om årsagen hertil
samt orientering om, hvad de skal foretage sig for at undgå rotter. Efter 4 -5 uger foretager
rottefængeren et opfølgende tilsyn, for at vurdere om problemet er løst.
Høje-Taastrup Kommune har særlig fokus på rottesager, hvori der indgår konstaterede defekter på
afløbssystemer, hvor der nøje følges op på, om grundejer udfører den pålagte undersøgelse og
reparation.

8.3 Fødevarevirksomheder
Fødevarevirksomheder udgør en særlig risiko for forekomst af rotter. Der skal for den type
virksomheder være fokus på affaldshåndteringen, og det skal sikres, at der ikke er adgang til
spiseligt affald, som ellers bliver en nem tilgængelig fødekilde for rotter.
Kommunen og Fødevarestyrelsen har en gensidig underretningspligt om rotteforekomst og iværksat
rottebekæmpelse på fødevarevirksomheder.
Har fødevarevirksomheden en sikringsordning med et bekæmpelsesfirma, skal den autoriserede
person, såfremt der konstateres forekomst af rotter, straks meddele dette til kommunen.
Undladelse betragtes som en kraftig forseelse, og den autoriserede rottebekæmper, kan straffes
med bøde eller i alvorlige tilfælde med en tilbagekaldelse eller fradømmelse af autorisation.
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8.4 Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og
rottespærrer)
Udlægning af giftblokke i de offentlige kloakbrønde blev stoppet i 2007, da HTK Kloak S/S overtog
opgaven med rottebekæmpelse. Bekæmpelsen er i stedet effektiviseret ved en hurtig indsats på
anmeldelser fra borgere samt bekæmpelse af rotter på overfladen. Der sker løbende forbedringer af
kommunens kloaknet, og udgifterne hertil afholdes af HTK Kloak A/S.
Trods stigningen i rotteanmeldelser er der ingen aktuelle planer om at genindføre bekæmpelse af
rotter i kloakledningerne ved brug af giftblokke. Udviklingen af antal og årsager for anmeldelser vil
dog blive fulgt i planperioden, og de nødvendige tiltag vil blive taget i anvendelse for at sikre en
hurtig og effektiv rottebekæmpelse.
Høje-Taastrup Kommune vil planperioden følge op på erfaringer om brug af rottespærrer i de
kommunale institutioner og andre kommunes erfaringer med brug af rottespærrer. Det vil blive
vurderet, om brugen af rottespærrer skal udbredes til andre ejendomstyper eller særlige
indsatsområder. Se afsnit 8.2.

8.5 Kommunale genbrugsstationer
Høje-Taastrup genbrugsstation ligger på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Genbrugsstationen drives
af Vestforbrænding og har gennemgået en større renovering i 2016. Genbrugspladser er sårbare
områder for rotteforekomster, og der er derfor skærpet opsyn for rotter i disse områder. Der er ikke
fundet rotter på genbrugspladsen de senere år.

Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2017
Byrådet har den 25. april 2017 vedtaget Rottehandlingsplan 2017 for Høje-Taastrup Kommune.

Side 10

Bilag 1. Krav til handlingsplanen
Kravene til handlingsplanen er fastsat i bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter, og skal indeholde:





Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder
vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:









Ejendomme i landzone
Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
Fødevarevirksomheder
Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og rottespærrer)
Havnearealer
Kommunale genbrugsstationer
Lossepladser og deponier
Vildtfoderpladser

Høje-Taastrup Kommune har i handlingsplanen undtaget at beskrive indsatser for havnearealer og
vildtfoderpladser.
I Høje-Taastrup Kommune ligger Sengeløse Losseplads og Ågesholm Fyldplads, som endnu ikke er
slutafdækkede. Deponeringsaktiviteterne ophørte den 31. december 2006. Derudover har
kommunen tre aktive lokaliteter, hvor der bliver tilkørt og knust beton, brokker og tegl.
Der er alene tilkørt affald, som ikke udgør nogen potentiel fødekilde for rotter. På den baggrund
vurderes hverken Sengeløse Losseplads, Ågesholm Fyldplads eller nedknusningsaktiviteterne at
udgøre nogen særskilt rottetrussel.
Miljøvurdering af planer og programmer
Planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er omfattet af lovbekendtgørelse
om miljøvurdering af planer og programmer. Idet Rottehandlingsplan 2017 ikke fastlægger rammer
for fremtidige anlægstilladelser, er planen ikke omfattet af lovbekendtgørelsen.
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