Miljø- og Energiudvalget

Punkt 9.

Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
2019-2022
2019-036797
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, Miljø- og Energiudvalget godkender den reviderede handlingsplan for
rottebekæmpelse i Aalborg Kommune.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget vedtog Strategiplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune den 2. november
2016 (punkt 6) og rottehandlingsplan den 29. marts 2017 (punkt 7). Efterfølgende vedtog Miljø- og
Energiudvalget den 15. august 2018 (punkt 14) en revideret handlingsplan for den kommunale
rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2018-2020.
Med den reviderede handlingsplan for 2019 (version 3) er der sket ændringer i forhold til forebyggelse og
bekæmpelse på offentlige arealer og anlæg. Endvidere er der ændringer i forhold til opsætning af
rottespærrer, idet private institutioner, hvor kommunen skal tilbyde opsætning af rottespærrer, også omfatter
statslige og regionale institutioner. Særlig opsætning af rottespærre på Sygehus syd og Nord er omfattende.
Endelig indeholder handleplanen en beslutning om at rette henvendelser til de private institutioner, der i
første omgang ikke har taget imod kommunens tilbud om opsætning af rottespærre.
Handlingsplanen er vedhæftet sagen som bilag, og ændringer i den reviderede handlingsplan er markeret
med gult.
Der er en afledt økonomi i forhold til sikring af de offentlige arealer og anlæg samt opsætning af
rottespærrer, og desuden anbefales økonomisk balance for området medio 2023. Som konsekvens heraf
skal indtægten til rottebekæmpelsen på 12,2 millioner kr., svarende til ca. 75 kr. pr. million kr. i
ejendomsværdi. Den nuværende indtægt er 10,8 mio. kr., svarende til 66.20 kr. pr. million. kr. i
ejendomsværdi.
Baggrund
Handlingsplanen for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune revideres, så den omfatter:
1. bedre sikring af offentlige arealer og anlæg mod rotter
2. opsætning af rottespærre på statslige og regionale institutioner
3. rette henvendelser til de private institutioner, der i første omgang ikke har taget imod kommunens
tilbud om opsætning af rottespærre

Ad 1: Bedre sikring af offentlige arealer og anlæg mod rotter
Miljø- og Energiforvaltningen oplever mange rotteproblemer forbundet med fodring af vilde dyr (fugle, katte,
rådyr, ræve) i parker og anlæg. Borgere udlægger store mængder føde, som ikke kan nå at blive spist af
eksempelvis parkens fugle. Hermed opstår perfekte vilkår for rotter. Bekæmpelsen besværliggøres på grund
af den store mængde føde og trækker derfor i langdrag. Ydermere er der sundhedsmæssige risici forbundet
med tilhold af rotter i nærheden af borde/bænke, legepladser og badeanlæg. Med den nye handleplan for
rottebekæmpelsen bliver der mulighed for forbud mod fodring på offentlige arealer og anlæg.
Miljø- og Energiforvaltningen oplever endvidere, at flere offentlige anlæg og parker gentagne gange har
rotteanmeldelser. Som konsekvens af den nye rottehandleplan oprettes sikringsaftaler på disse offentlige
arealer og anlæg finansieret af rottegebyret, så der foretages løbende kontrol og bekæmpelse af rotter.
Herved sikres, at et rottetilhold opdages hurtigst muligt, hvilket sikrer en effektiv bekæmpelse.
Udgifterne til sikringsaftaler vurderes til i størrelsesordenen 250.000 kr., hvorved Østre Anlæg, Aalborg
Havnebad og Vestre Fjordpark samt yderligere 10-15 offentlige arealer og anlæg vil blive omfattet af
sikringsordninger.

Ad 2: opsætning af rottespærre på statslige og regionale institutioner
Statslige og regionale institutioner, herunder hospitaler betragtes i bekendtgørelse om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter som en privat institution, og det er derfor et lovkrav, at Kommunen opsætter
rottespærre på disse. Hospitalerne håndteres i rottehandleplanen for sig selv, da der er tale om en stor
bygningsmasse med et omfattende kloaknet. I den forbindelse har Miljø- og Energiforvaltningen været i
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dialog med Region Nordjylland om opsætning af rottespærre på de 2 regionale hospitaler Sygehus Nord og
Sygehus Syd. Det nye regionshospital sikres af Regionen i forbindelse med opførelse og ibrugtagning.
Det vurderes, at den samlede opgave med opsætning af rottespærre samt rottebekæmpelse i kloaksystemet
bag rottespærrerne på Sygehus Syd og Nord – idet der tages hensyn til de igangværende planer om ændret
anvendelse - vil være i størrelsesordenen 500.000-1.000.000 kr. I det anslåede budget er afsat 200.000 kr.
og 600.000 kr. i hhv. 2019 og 2020. Hertil kommer den fremtidige drift som vurderes at være ca. 50.000 kr.
årligt.
Ad 3: rette henvendelser til de private institutioner, der i første omgang ikke har taget imod kommunens
tilbud om opsætning af rottespærre
Da der er tale om et tilbud, kan den enkelte grundejer selv vælge at tage imod eller afvise ydelsen. Ud af i alt
220 ejendomme tilknyttet private institutioner har henvendelsen til dem kun resulteret i opsætning af
rottespærrer på 50 ejendomme, som opsættes inden udgangen af 2020. Der er modtaget negativt svar for
80 ejendomme og mangler svar for 90 ejendomme.
Miljø- og Energiforvaltningen vil i løbet af 2020-21 analysere baggrunden for det manglende svar og
interesse for opsætning af rottespærrer og rette fornyet henvendelse til disse institutioner. Der skønnes en
udgift på 250.000 kr. i en årrække fra 2021.

Økonomiske konsekvenser af revideret handleplan
Den kommunale rottebekæmpelse kan finansieres via kommuneskatten eller over ejendomsskatten. I
Aalborg Kommune opkræves udgifter til bekæmpelse via ejendomsskatten, og i 2019 svarer dette til ca.
0,0662 promille af ejendomsværdien eller 66.20 kr. pr. million kr. ejendomsværdi. I 2019 forventes en årlig
indtægt på 10,8 millioner kroner i rottegebyr.
Miljø- og Energiforvaltningen har opstillet følgende budget for rottebekæmpelse 2018-2023:
Udgiftsområde/ Budgetår
Bekæmpelsesfirma inkl vagtordning
Myndighedssagsbehandling, tilsyn samt
borgerservice
Sikring af offentlige arealer og anlæg
Rottespærre kommunale institutioner,
opsætning og drift
Rottespærre private institutioner, opsætning
og drift
Rottespærre hospitaler
IT, rådgivning og øvrige udgifter (ny platform
Rotteweb)
Diverse (tv-inspektion, selvhjælpshandling
mv)
Information, kampagner mv.
Udgifter i alt
Underskud fra tidligere år
Indtægter

2019

2020

2021

2022

2023

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000*

6.500.000*

2.600.000

2.600.000
250.000

2.600.000
250.000

2.600.000
250.000

2.600.000
250.000

2.000.000

350.000

350.000

350.000

350.000

500.000
200.000

500.000
600.000

350.000
50.000

350.000
50.000

350.000
50.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

300.000
100.000
12.400.000

300.000
100.000
11.400.000

300.000
100.000
10.700.000

300.000
100.000
10.700.000

300.000
100.000
10.700.000

3.530.324
10.800.000

5.130.324
12.235.650

4.294.674
12.235.650

2.758.824
12.235.650

1.224.274
12.235.650

Underskud overført til næste år
5.130.324
4.294.674
2.758.824
1.224.274
*: udgiften kendes ikke, da der skal være et nyt udbud. Derfor er der også usikkerhed mht. overskuddet på
311.376 kr. fra udgangen af 2023.

-311.376

Opsætning af rottespærrer afsluttes i 2020. Kontrakten med nuværende bekæmpelsesfirma kan forlænges til
og med 2021. Derefter skal opgaven i udbud i 2021. Udgiften til rottebekæmpelse er derfor anslået fra 2022.
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På baggrund af det ovenstående budget skal gebyret for rottebekæmpelse på ejendomsskatten fra 2020
øges til 0,075 promille af ejendomsværdien eller 75 kr. pr. million kr. i ejendomsværdi fra 2020. Hermed
sikres en indtægt på godt 12,2 mio. kr., så området er i balance medio 2023. Dette vil blive indarbejdet i
Budget 2020-2023 i lighed med tidligere år.
Konklusion
Ved revision af handlingsplanen sikres en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter på offentlige
arealer og anlæg, ligesom rottespærre opsættes på statslige og regionale institutioner. Rottegebyret
anbefales desuden reguleret, så det fremover sikres en indtægt på godt 12,2 mio. kr. svarende til et gebyr på
75 promille af ejendomsværdien. Stigningen i rottegebyret skal indarbejdes i budgettet for 2020-2023.
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Bilag:
Handlingsplan 2019
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