Den fulde tekst i § 7 og § 37
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter1)
Ifølge §7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og
teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte
rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt
og teknisk muligt, opsætte rottespærrer i forbindelse med byggemodning af kommunale
skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder på kloakledninger, der fører ind til
de pågældende områder.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den
har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger,
der fører ind til eksisterende hospitaler.
Stk. 4. Adgangen i stk. 3 gælder tillige i forbindelse med byggemodning af hospitaler.
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
2012.
§ 37. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder efter denne bekendtgørelsens
ikrafttræden udarbejde en handlingsplan som nævnt i § 6 samt iværksætte de i § 8
nævnte foranstaltninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden
have opsat rottespærrer på de i § 7 nævnte steder.
Miljøminister Ida Auken har besluttet, at der om tre år skal ske en evaluering af de
erfaringer, som kommuner og spildevandsforsyninger til den tid har høstet med
rottespærrer.
Rottebekæmpelsesselskabet ApS kan med hjemmesiden www.kloaksikring.dk dokumentere
og derfor tilbyde hjælp og projektvejledning med over 20 års erfaring i at skabe
vedvarende rottefrie kloaksystemer på Hospitaler, Plejehjem, Skoler, Daginstitutioner og
ved parcelhuse og byområder i både Danmark og Sverige med montering af rottespærrer.
Det er for den enkelte danske borger og for den danske samfundsøkonomi meget billigere
at vedligeholde det danske kloaksystem med rottefrie kloaksystemer end hele tiden at
skulle vedligeholde og renovere kloaksystemerne efter og med rotteproblemer i kloakken.
Ifølge de videnskabelige forskningsresultater som er beskrevet i rapporter og redegørelser
og udarbejdet af Teknologisk Institut og Naturstyrelsen stammer ca. 90 til 95% af

rotteproblemerne i byerne fra utætte kloaksystemer. Og de samme eksperter i Danmark
beskriver den 28. april år 2000., at næsten halvdelen af vedligeholdelsesarbejdet med
kloakkerne skyldes skader forvoldt af de smittebærende rotter.
I år 2010 blev der ifølge Naturstyrelsen brugt ca. 600.000 kg. gift, som måske har et
potentiale til at dræbe ca. 80. millioner rotter i Danmark.
Det at kunne forebygge rotteproblemerne med montering af rottespærrer i
kloaksystemerne uden konstant giftanvendelse er en miljørigtig og bæredygtig rigtig god
løsning. Metoden er dyrevenlig og derfor har den heller ikke senere nogen skadelige
bivirkninger på, hverken mennesker eller andre dyr i naturen.
Det at bekæmpe de smittebærende rotter med så store mængder gift i kloaksystemerne
er ikke uden konsekvenser for havmiljøet. Det er videnskabeligt dokumenteret, at når
rotterne dør og rottegiften går i opløsning i kloaksystemerne og langsomt siver med det
urensede spildevand ud i rensningsanlæggene og senere ud i havmiljøet påvirker det
planktonmiljøet.
. ”Verdens bedste kloaksystem.”
”Ved brug af TJ-brønden kan kloaksystemerne rottesikres,
og dermed holde meget længere.”
Dette, oplyste Teknologisk Instituts Centerleder Inge Faldager på
Rotte - Temadagene 1996 og i Kloaktuelt nr. 70 maj 1997.

Samt at Rotter kan bide igennem alt, der er blødere end jern !
Og med tænder der vokser 14 cm. om året, er der ingen ødelæggelsesopgave som en
rotte ikke kan løse.
Derfor er rotten den største fare for kloaksystemernes holdbarhed.
Hvis ikke den nuværende renoveringstakt sættes i vejret, skal de danske kloakker holde i
450 år !
Ligeledes blev der i Kloaktuelt nr. 90 april 2001 oplyst, at rottespærrebrønden med
vandlås, har et højdetab på kun 150 mm.,
Til liggende ledninger er der en ny VA – Godkendelse på vej til rottespærrer, der ligner
figur 7 viste. Højdetabet er dog kun 150mm. og kan blive mindre, og afløbet er forsynet
med en vandlås.

Servicering af rottespærrer som vandlåsmodel kræver ikke noget specielt
periodisk eftersyn, men kan følge kommunens normale procedure for
eftersyn.
Sådan serviceres TJ-Brønd med rottespærre.

På de tre billeder viser jeg, hvordan rottespærrebrønden
som Rense - Inspektionsbrønd med Rottespærreeffekt kan
efterses og kontrolleres.

Konsekvenserne af manglende Kloaksikring.

Kloakrotter kan let gnave sig
igennem afløbsinstallationerne
under køkkenvasken.

Eksempel på rotteangreb under en køkkenvask.

Kloakrotter kan let passere en
WC – vandlås og springe op af
toilettet og samme vej tilbage,
hvis kloakrotten bliver opdaget.

Uønsket besøg på toilettet.

En ubuden kloakrotte har fundet
frem til en delikatesse i en
fødevarevirksomhed

En ubuden gæst.

VA – Godkendte Rottespærre til lige gennemløb.110 mm. 160 mm. og 200mm.
Wavin Rense-inspektionsbrønde Type 1. med 425 mm. korrugeret
opføringsrør.
Eksempel. Først en kontrol på,
hvor stor brøndtypen er.
Her ligger rottespærren præcis og hviler
på banketten i bunden af brønden, med
pilen i spildevandets medløbsretning.

Dette billede viser rottespærren
til lige gennemløb.

Dette billede viser rottespærren
til lige gennemløb.

Rottespærren til lige gennemløb
bliver her sænket ned i bunden af
standardbrønden.

Eksempler på rottefrie byområder på Bornholm.
Miljøstyrelsens undersøgelsesrapport beviser, at der kan skabes rottefrie
byområder i Danmark ligesom her i Allinge.

Allinge havne område

Danmarks tre største koordinerede erfarings og videnskabs centre inden for
kloaksystemer er samlet hos henholdsvis centerleder, akademiingeniør, Inge
Faldager på Rørcenteret på Teknologisk Institut, professor i spildevand
Mogens Henze på Danmarks Tekniske Universitet, samt jurist og statens
rottekonsulent Peter Weile i Miljøstyrelsen.
De tre instanser har udarbejdet videnskabelige rapporter og redegørelser,
som er udgivet i Danmark.
Jeg vil nu i punktform fremhævde nogle af deres offentlige koordinerede og
dokumenterede videnskabelige fakta.
Milliard-efterslæb på kloakker.
Der skal bruges op mod to milliarder kroner ekstra på vedligeholdelse af kloakkerne om
året for at undgå rotte-invasion, forurenet drikkevand og en enorm regning til næste
generation fastslår professor i spildevand Mogens Henze DTU.
Centerleder Inge Faldager oplyser endvidere, at der siver fra to til seks gange så meget
grundvand og overfladevand ind i de utætte kloaksystemets urensede spildevand som
betyder, at det urensede spildevand bliver så fortyndet at rensningsanlæggene ikke kan
fungere optimalt.
På årsplan ødelægger rotterne også for mindst et milliardbeløb i kloakkerne eller måske
mere, foruden er rotterne årsagen til ca. 10 til 15 % af alle kortslutningsbrande i følge
forsikringsselskabernes skadesstatistikker.
Ifølge Danmarks Skadedyrslaboratorium har kloakrotten op til 55 forskellige
sundhedsfarlige bakterier i sig og den har også ansvaret for salmonellasmitten.
Kloakrotten har også den farlige leptospira – bakterie i sig som vi mennesker kan dø af,
hvis vi bliver smittet med den bakterie, den såkaldte Weil syge.
Det er også dokumenteret af Danmarks Skadedyrslaboratorium, at rotter kan blive
resistente af at spise rottegiften, ja og rotter kan endda leve af den gift.
Det er også dokumenteret at rotter kan blive raske smittebærer af fugleinfluenzaen.
Kontakt
Rottebekæmpelsesselskabet om rådgivning af kloaksikring til eksisterende eller planlagte
kloakprojekter.
Rottebekæmpelsesselskabet
Hovedgaden 54 3730 Nexø Tlf. 56488147 Fax. 56488106
E-mail. info@kloaksikring.dk

http://www.kloaksikring.dk/

