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Overordnede mål for rottebekæmpelsen 

Handlingsplanen er et lovgivningsmæssigt krav med afsæt i Bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter, som skal være med til at sikre en effektiv bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter 
i landets kommuner. Kommunerne skal revidere planen min. hvert 3. år. 

Holbæk Kommune vil med denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter give en generel 
beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune.  

For at understøtte handlingsplanen har Holbæk Kommune valgt tre fokusområder, som den løbende vil 
arbejde med og have fokus på. 
De tre fokusområder er: 

 Sikring af effektiv rottebekæmpelse 
 Kommunikation og information til kommunens borgere 
 Forebyggelse af rotteforekomst 

Selve handlingsplanen vil kun blive revideret, i det omfang Holbæk Kommune vurderer, at de tre 
fokusområder ikke længere er centrale for den effektive kommunale rottebekæmpelse eller hvis 
retningslinjerne for privat rottebekæmpelse ændres.  

Siden Holbæk Kommune hjemtog rottebekæmpelsen i 2020 har det løftet servicen og kvaliteten på 
rottebekæmpelsen i forhold til de mål, som blev sat i handlingsplanen for 2019 - 2022. 
I den handlingsplan, havde Holbæk Kommune også de samme fokusområder og har valgt at fortsætte med 
disse i de kommende år, da kommunen ser dem som fundamentet for en effektiv og kyndig 
rottebekæmpelse.  
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Succeskriterier for rottebekæmpelsen 

Holbæk Kommune vil: 

 reagere hurtigt på en anmeldelse om rotter 
- for anmeldelse af rotter i beboelser, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign. vil den  

kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag og senest næste formiddag. 
- for øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest 3 

hverdage efter anmeldelse  
 lade rottebekæmpelsen udføre af autoriserede rottebekæmpere 
 sikre at rottebekæmperen forsøger at finde årsagen eller årsager til rotteforekomsten 
 sikre at den enkelte borger hele tiden er velinformeret om bekæmpelsesforløbet – da dette 

erfaringsmæssigt er med til at give tryghed 
 sikre at borgeren bliver vejledt om fremtidige forebyggende tiltag 
 sikre at der overvejes alternative løsninger til en giftbekæmpelse 
 sikre at der løbende følges op på anmeldelsen på den enkelte bekæmpelse, indtil problemet er løst 

 

Kommunens og borgernes forpligtigelser 
 
Når det drejer sig om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, så har ikke kun kommunen, men også 
borgerne en række forpligtelser i henhold til rottebekendtgørelsen. 

Enhver borger der har mistanke eller konstaterer rotter skal straks anmelde dette til kommunen. 

Enhver grundejers ansvar: 

 renholde og rottesikre sin ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest muligt 
 sikre at egen kloak og brønde er intakte 
 efterkomme eventuelle krav fra Holbæk Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe 

rotteproblemet 

Holbæk Kommunes ansvar: 

 sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt 
 bekæmpe rotter effektivt overalt i kommunen 
 finde årsagen til rotteforekomsten, så vidt det er muligt 
 igangsætte den nødvendige rottebekæmpelse indtil problemet er løst 
 vejlede om forebyggelse 
 håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

 

Registrering og indberetning af oplysninger om rottebekæmpelsen 

Kommen skal ifølge lovgivningen registrere foruddefinerede oplysninger på hver rotteanmeldelse, hvor der 
konstateres rotter. 
I Holbæk Kommune benyttes den digitale løsning DriftWeb, til både registrering af rotteanmeldelser og 
opgavestyring for rottebekæmperne. Al data vedr. rottesagerne registreres i dette system og de 
indsamlede data danner bl.a. grundlag for statistikker, antallet af anmeldelser, sagsbehandlingstider, 
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materiale- og giftforbrug, årsager til rottetilhold m.m.  
Disse data tilgår den fælles nationale rottedatabase og Miljøstyrelsen. 

 

Forebyggelse af rotter 
 
Hvis man som borger er så uheldig at få rotter, vil Holbæk Kommune sikre hurtig og kvalificeret hjælp til at 
skaffe sig af med problemet. Men den enkelte borger og grundejer skal selv gøre en indsats med hensyn til 
forebyggelse af rotter på egen ejendom. Ved at rottesikre boligen og sørge for at der ikke ligger spiseligt 
affald eller anden føde på ejendommen, kan man langt hen ad vejen undgå rotter.  

Kommunikation og information til kommunens borgere er derfor et vigtigt værktøj til forebyggelse af 
rotter.  
Holbæk Kommunes handlinger i den forbindelse:  

 informere borgerne om rotter således, at kommunens borgere og virksomheder i højere grad ved, 
hvad de skal gøre for at undgå rotter 

 udarbejdet informationsmateriale, som rottebekæmperene kan udlevere til borgerne, når de er på 
tilsyn. Det er bl.a. informationspjecer om fuglefordring, hønsehold og sikring af boliger m.m. 

 løbende opdatering af kommunes hjemmeside med oplysninger om råd til forebyggelse af rotter 
 2 årlige rottekampagner på kommunens hjemmeside, med forskellige afvekslende temaer, som er 

relevante for borgernes egen indsats med forebyggelse af rotter. 
 Opsætning af rottespærrer på kommunale og private institutioner, skoler, plejehjem etc. i Holbæk, 

hvor det er teknisk muligt. 
 Opsætning af rottesikre skraldespande i Holbæk Centrum og havneområde samt skiltning på 

havneområdet, der bl.a. gør borgerne opmærksomme på, at fodring af måger og lign. samt 
henkastet affald tiltrækker rotter. 
 

Rottebekæmpelsen og samarbejdet med andre afdelinger i kommunen 

Nogle gange kan den kommunale rottebekæmpelse stå over for forekomst af rotter, hvor rotterne kun er 
en del af problemet, og hvor nogle af de tilknyttede problemer ikke kan løses af den kommunale 
rottebekæmpelse.  
I den forbindelse har den kommunale rottebekæmepelse berøring med flere forskellige afdelinger i Holbæk 
Kommune f.eks. Kommunal ejendomme, den sociale indsats, Fors A/S etc. 

Et stort rottetilhold kan udgøre en alvorlig sundhedsmæssig risiko for de mennesker, som umiddelbart har 
problemet tæt på sig. Her kan der opstå spørgsmål vedr. borgerens sikkerhed, pleje, genhusning osv. 
 
De beslutninger, som skal træffes for at sikre en effektiv bekæmpelse i disse situationer, ligger ofte uden 
for rottebekæmpelsens kompetencer og derfor er samarbejdet med andre faggrupper i kommunen vigtig.   

Holbæk Kommune har gode erfaringer med sådanne gnidningsfrie forløb, hvor dette tværfaglige 
samarbejde har været til gavn for de involverede borgere, deres ejendom og selve den udførte 
rottebekæmpelse.  
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Ressourcer til rottebekæmpelsen 

Holbæk kommune har afsat 5 årsværk til den praktiske rottebekæmpelse, som organitorisk er placeret i 
Drift og Vedligehold i Vækst og Bæredygtighed. 
De 4 årsværk er fordelt på 4 faste rottebekæmpere, som er beskæftiget fuldtid med rottebekæmepelsen. 
Det 5. årsværk er fordelt på 3 medarbejdere. De træder til ved ferier, sygdom og i spidsbelastningperioden 
hen over efteråret og vinteren. 
 
Alle 7 medarbejdere er autoriseret rottebekæmpere. De kommer løbende på relevante kurser og 
efteruddannelser og dermed sikres kvalificerede medarbejdere til opgaven. De bliver dermed også 
opdateret på den seneste lovgivning i forhold til Miljøstyrelsen krav til rottebekæmpelsen og andre forhold, 
som har betydning for en vellykket rottebekæmpelse. 

Der er endvidere afsat administrative ressourcer til administration af rotteområdet. Dette dækker over 
myndighedsarbejdet med de forskellige opgaver i tilknytning til rottebekæmpelsen. Dvs. sagsbehandling og 
håndhævelser på en række enkeltsager, tilrettelæggelse af lovpligtige tilsyn, kommunikation med borgere 
og rottebekæmperne, udarbejde handlingsplan og gennemførsel af denne, samt ledelse af 
rottebekæmperne m.v. 
 
 

 

Brug af gift og andre bekæmpelsesmetoder 

 Gifte 

Ofte vil brug af gift være en effektiv løsning til at bekæmpe større forekomster af rotter, men når der 
anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til 
anvendelse af stærkere gifte. Foruden problemer med resistens udgør brugen af gift desværre også en stor 
miljømæssig risiko. Undersøgelser har vist, at den miljømæssige risiko er særlig stor for en lang række 
andre dyr end rotter (f.eks. fugle, fredede mus, rovpattedyr, rovfugle og ugler etc.), når de enten æder af 
giften eller æder forgiftede rotter og mus.  

Holbæk Kommune har derfor fokus på en miljøbevidst anvendelse af gift i både den kommunale og private 
rottebekæmpelse for at reducere udbredelse af resistens og minimering af de miljømæssige konsekvenser.  

En miljøbevidst bekæmpelse skal ikke nødvendigvis forstås som, at der ikke vil blive brugt gift i 
rottebekæmpelsen. Men det betyder, at Holbæk i højere grad, vil bestræbe sig på, at der kun anvendes gift, 
når det er den bedste løsning.  

Når der anvendes gift, vil der vil være fokus på et målrettet giftbrug, hvor; 

 det bestræbes at minimere tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse 
 der foretages en risikovurdering særligt med det formål at beskytte ikke-mål organismer mest 

muligt 
 der kun anvendes den mængde gift, der er nødvendig til en enkelte situation 
 der altid følges op på giftindtaget 
 der aldrig udleveres gift til borgere 
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 der er opmærksomhed på forekomst af resistens således, at bekæmpelsen hurtigt tilpasses denne 
situation 

Andre bekæmpelsesmetoder 

Holbæk Kommune vil have et øget fokus på alternativer til gift i både forebyggelsen og bekæmpelsen. 
I de sager, hvor en rottebekæmper vurdere, at der kun er tegn på få rotter, vil der som udgangspunkt kun 
blive opsat fælder i depoter og ikke brugt gift. På den måde mindskes unødvendig brug af gift. 
 
Kommunen råder også over intelligente rottefælder udover de almindelige smækfælder. De intelligente 
fælder er smækfælder med en datachip, som sender signal til bekæmperne, når fælden klapper. Det giver 
bekæmperne et værktøj, hvor de hurtigt kan få en indikation på, hvornår fælderne udløses og evt. 
omfanget af rottetilholdet.  
Det er planen at denne type fælder skal benyttes i større udstrækning, da de er miljøvenlige og giver status 
på fælderne døgnet rundt. 

Holbæk Kommune har tilknyttet en rottehund, som er nyttig i sager, hvor det umiddelbart kan være svært 
at få et overblik om der er friske spor af rotter. En rottehund kan hurtigt afklare, hvor rotterne befinder sig. 
Dette medfører en hurtig målrettet rottebekæmpelse. Ydermere fanger rottehunden også selv rotter og 
slår dem ihjel. 

 

Kloakrottebekæmpelse  

En stor andel af de modtagne rotteanmeldelser i byområderne skyldes kloakrotter. Når kloakrotter kommer 
op på overfladen eller kommer ind i vores bolig, skyldes det ofte, at der er en defekte kloakledning og/eller 
afløbsinstallation.  

Hvis kloakledningen eller de private afløbsinstallationer er intakte og uden fejl, vil rotterne, som 
udgangspunkt, ikke kunne komme ud af kloakken. 

Kommunen er ikke forpligtet til at bekæmpe rotterne nede i kloakken. Desværre er resultatet af en 
kloakrottebekæmpelse oftest beskedent og effekten kortvarig og derfor foretager Holbæk Kommune som 
udgangspunkt ikke en systematisk bekæmpelse af rotter i kloakken. 

Holbæk Kommune er altid i tæt dialog med Fors A/S, som ejer de offentlige kloakledninger.  
I rottesager, hvor der er mistanke om kloakbrud på deres ledningsnet, tages der straks kontakt til Fors A/S 
med henblik på undersøgelse af evt. defekte ledninger og reparation af disse, hvis der efterfølgende findes 
fejl. Holbæk kommune følger altid op på om Fors A/S har udført de påkrævede foranstaltninger. 
 
Fors A/S benytter ikke gift til kloakrottebekæmpelse i deres kloakker. 
 
I forbindelse med rottesager, hvor der er mistanke om brud på kloakken på en privat ejendom, skal 
grundejer selv sikre, at kloakken undersøges og evt. defekt ledning repareres. Rottebekæmperen vil altid 
følge op på om de påkrævede foranstaltninger er udført. Rottesagen vil heller ikke blive lukket før 
rottebekæmperen har vurderet, at der ikke længere er tegn på rotter på ejendommen. 
Der kan i nogle tilfælde være behov for, at der sker en nødvendig håndhævelse, f.eks. fremsende påbud 
eller udføre selvhjælpshandling. 
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I sager, hvor en rottebekæmper vurderer, at der akut er et behov for at blokere for rotters adgang fra det 
offentlige ledningsnet til en privat ledning, og hvor grundejer ikke kan kontaktes, vil rottebekæmpelsen 
foranledige, at der sættes en midlertidig rottespærrer i kloakken, så rotternes tilgang til den private 
ejendom afskæres. 

Ifølge lovgivningen skal kommuner opsætte rottespærrer på spildevandsledninger og regnvandsledninger 
på kommunale institutioner, som skoler, daginstitutioner. 
Holbæk Kommune har i den forbindelse opsat rottespærrer på 61 institutioner, hvor det har været teknisk 
muligt. 
Endvidere skal kommunen også tilbyde private-, regionale- og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner 
og hospitaler opsætning af rottespærrer, hvor det er teknisk muligt, og når der er opnået tilladelse til dette 
af grundejeren. 
Dette har 6 private institutioner, inkl. Holbæk Hospital givet tilladelse til i Holbæk Kommune. 
 

Privat rottebekæmpelse – tilsyn og retningslinjer 

Retningslinjerne for privat rottebekæmpelse er offentliggjort i bilaget til kommunens handlingsplan. Ved al 
privat rottebekæmpelse i Holbæk Kommune, skal den autoriserede rottebekæmper (R1 eller R2), foruden 
de lovgivningsmæssige krav, følge kommunens retningslinjer. 

Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende autoriserede 
personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse; 

 R1-autoriserede: som giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
overalt i Holbæk Kommune 

 R2-autoriserede:  er en ny ordning som kun giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse 
kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom. 

Lovgivningsmæssigt er der ikke forskel på den rottebekæmpelse, som udføres af enten R1 eller R2 
autoriserede personer, derfor er der i de kommunale retningslinjer ikke gjort forskel på krav til R1 og R2 
udført rottebekæmpelse.  

Lovpligtige tilsyn 

Kommunen skal udføre årlige lovpligtige tilsyn på ejendomme med korn, foderstoffer og erhvervsmæssigt 
dyrehold og lignende i perioden fra oktober og til og med februar. Erfaringsmæssigt er der flest rotter på 
landbrugsejendommene efter markerne er høstet og temperaturen falder udendørs.  
I Holbæk Kommune er det ca. 750 ejendomme hvert år, hvor rottebekæmperne undersøger disse 
ejendomme for rotter. 
I forbindelse med disse tilsyn fører Holbæk Kommune også tilsyn med de private R1 og R2 autoriserede 
rottebekæmperes bekæmpelsesmetoder og følger op på, om der er foretaget bygningsgennemgange på 
ejendommene/ virksomhederne og udarbejdet bygningsgennemgangsrapporter i forbindelse med disse. 

 

Finansiering af den kommunale rottebekæmpelse 
Som grundejer i Holbæk Kommune opkræves man et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som 
bestemmes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.  

Gebyret skal dække udgifter til;  
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 den praktiske bekæmpelse 
 de tilknyttede administrative opgaver 
 diverse forebyggende foranstaltninger 
 gennemførelse af generelle forebyggende tiltag, som f.eks. den lovpligtige opgave med opsætning 

og vedligehold af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem.  

Man skal som borger eller virksomhed således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til 
bekæmpelse af rotter på sin ejendom. Rottegebyret dækker dog ikke grundejeres egne udgifter til 
udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og eventuelt påbudt rottesikring af bygninger 
og oprydning. 

Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i 
rottegebyret det efterfølgende år.  
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Bilag 1: Retningslinjer for den private rottebekæmpelse i Holbæk 
Kommune 
 

Privat rottebekæmpelse udføres af enten R1 eller R2 autoriserede. I det følgende er der givet en beskrivelse 
for hvilke krav Holbæk Kommune stiller til bekæmpelse under R1 og R2 autorisation. 

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Holbæk Kommune, og det 
understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat 
bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom. 

 

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation. 

1. Dette omfatter bekæmpelse; 
a. i en privat sikringsordning 

i. den private sikringsordning skal altid omfatte en grundig bygningsgennemgang, 
som fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der overgås til ny aftale 

b. af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en borger 
fravælger den kommunale rottebekæmpelse 

2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal straks indberettes til den nationale rottedatabase. 
3. Al forekomst af rotter ved privat R1-bekæmpelse skal straks anmeldes til Holbæk Kommune via den 

nationale rottedatabase. 
4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder for ved og uden brug af gift) efter, at 

der er indgivet anmeldelse til den nationale rottedatabase. 
5. Der skal løbende indberettes oplysninger om bekæmpelsen i bekendtgørelsens bilag 6 via den 

nationale rottedatabase. 
6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage 

eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage. 
a. Til evaluering af bekæmpelsen skal Miljøstyrelsens tjekliste for resistens anvendes 

7. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør 
Holbæk Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse 
foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang 

8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal 
dette straks 

a. Anmeldes via den nationale rottedatabase  
b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien 
c. Bekendtgørelsens bilag 6 skal løbende udfyldes i den nationale rottedatabase  

9. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse og/eller manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige 
og kommunale krav kan Holbæk Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private 
rottebekæmpelse. 

10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse 
af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt 

 

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation  

1) Den R2 autoriserede grundejer kan foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom. 
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2) En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den R2-
autorisererede selv. 

3) Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun foretages af 
den R2-autoriserede, det vil sige den R2 autoriserede kan ikke overlade bekæmpelsen på 
ejendommen til anden ikke autoriserede person. 

4) Før den R2-autoriserede person kan påbegynde bekæmpelse, skal denne skriftligt give kommunen besked 
om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på egen erhvervsejendom 

5) Den R2 autoriserede skal anmelde al forekomst af rotter til Holbæk Kommune via den nationale 
rottedatabase. 

6) Den R2 autoriserede må først påbegynde privat bekæmpelse af rotter (gælder også selvom der ikke 
anvendes gift) efter, at der er indgivet anmeldelse til databasen. 

7) Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase. 
8) Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage 

eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage 
9) De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt 

ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang 
10) Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal 

dette straks 
a. Anmeldes via den nationale rottedatabase  
b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien 
c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase  

11) Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og 
kommunale krav og/eller ved resistens overfor de anvendte gifte, kan Holbæk Kommune, til enhver 
tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse. 

12) Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som for 
museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie 
sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt 

13) Ved anmeldelse af rotter på en ejendom og hvor bekæmpelsen varetages af den R2-autoriserede 
grundejer, vil den kommunale rottebekæmpelse, efter modtagelse af anmeldelsen foretage et 
opfølgende tilsynsbesøg indenfor 8 dage, med henblik på; 

a. i samarbejde med den R2-autoriserede, at vurdere den igangsatte rottebekæmpelse 
b. at vejlede eller igangsætte nødvendig handling vedr. udbedring af eventuelle fejl og 

mangler med hensyn til rottesikring og renholdelse 
14) Holbæk Kommune vil foretage opfølgende besøg senest 35 dage efter igangsættelse af 

rottebekæmpelsen med henblik på at vurdere; 
a. Om der fortsat er rotteaktivitet 
b. Om bekæmpelsen har været utilstrækkelig og/eller om der kan være et potentielt 

resistensproblem 
c. Om der er rettet op på tidligere anmærkede forhold vedrørende manglende rottesikring og 

renholdelse  

 

Generelt vedr. R1 og R2. 

Holbæk Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller ejendomme 
omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation, med henblik på at sikre at 
ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til rottesikring og 
renholdelse. 
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Hvis Holbæk Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med 
ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter har 
adgang, vil Holbæk Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at 
fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.  

Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den R2-
autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet 
politianmeldelse med henblik på bødestraf. 

 

 


