Vidste du ...
•

At rør lavet af beton har en
levetid på ca. 50 år?

•

 t man i 1960’erne og 70’erne
A
brugte betonrør til kloakken?

•

At det er lovpligtigt at have
en tæt kloak?

•

 t rotter lever af det affald,
A
vi skyller ud i kloakken?

•

•

•

•

 t kloakrør i plast, glaseret ler
A
eller glaseret beton kan have en
levetid på 100 år?
 t rotter kan gnave sig
A
igennem alt undtagen
glas og jern?
 t rotten er dygtig til at grave.
A
Rotten kan nemt grave sig
gennem flere meter jord,
for at nå til overfladen fra et
dybtliggende kloakrør?
 t Holstebro Kommune
A
bruger rottehunde?

Hvornår har du sidst
tjekket din kloak?

Rotter
Anmeldelse

Hvis du konstaterer rotter eller har tegn på
rotter, har du pligt til at anmelde dette
hurtigst muligt. Du kan gøre det her:
www.holstebro.dk/rotter
Anmeldelsen sendes på den måde direkte
til vores rottebekæmper.
Du kan også anmelde til Anticimex på
tlf. 9632 0065.
Læs mere om rotter: www.mst.dk
Yderligere information
Teknik og Miljø
naturogmiljo@holstebro.dk
Tlf. 96 11 75 57

Hvem har ansvaret
for kloakken?

Håndtering af
regnvand

Som grundejer er det din opgave at sørge for at
vedligeholde kloakledninger og -brønde på din
grund.

Hvis du skal have repareret din kloak, f.eks. i
forbindelse med konstatering af rotter, så er det
måske også tid til samtidig at overveje, om du
skal klimasikre din ejendom.

Vestforsyning tager sig af at vedligeholde kloakledninger og -brønde i de offentlige veje.
En undtagelse kan være, hvis du bor i en privat
kloakeret udstykning eller lignende, hvor det
ofte vil være grundejerforeningen, som har
ansvaret for at vedligeholde regnvands- og/eller
spildevandsledninger.

Hvad betyder det,
om kloakken er tæt?
Det er afgørende at kloakken er tæt.
Både for miljøet- og din skyld.
Hvis der er huller i kloakken, kan spildevandet
sive ud i jorden i stedet for at løbe til rensningsanlægget. Det kan både skabe forurening,
ødelægge vejen, og give rotter mulighed for at
komme op i husene.
Du kan læse mere om, hvordan du bedst vedligeholder din kloak på Holstebro Kommunes
hjemmeside: www.holstebro.dk/rotter

Utætheder og defekter i kloaksystemet er ofte
årsag til rotter i huset. Defekterne kan være
pludselige opstået, men det kan også skyldes,
at rørene bliver tæret og hullet med tiden.
Som grundejer i Holstebro Kommune betaler
man for den kommunale rottebekæmpelse via
ejendomsskatten, hvor der opkræves et ”rottegebyr”.

For at sikre kloaknettet til fremtidens klima,
arbejder Holstebro Kommune og Vestforsyning
løbende på, at kloaksystemet bedre kan håndtere de øgede vandmængder - men store skybrud kan kloakledningerne trods alt ikke klare.

Rottegebyret dækker dog ikke grundejers egne
udgifter til undersøgelse og udbedringer af defekter og skader forårsaget af rotter og diverse
rottesikringer.

Lovgivningen fastslår, at det er den enkelte ejers
egen opgave at klimasikre sin private matrikel
og bolig.

Anmeld straks, når du
ser tegn på rotter

Der er mange måder at gribe dette an på.
Læs mere og få inspiration til hvad du kan gøre
på www.klimatilpasning.dk

Hvis du oplever tegn på rotter, så skal du straks
anmelde det i selvbetjeningen på kommunens
hjemmeside.

Har du rotter?

Selvom du kun har en mistanke om rotter,
skal du også anmelde.
Anmeld rotter på www.holstebro.dk/rotter

Rotter bruger kloakrørene under jorden som
spisekamre og transportveje.
Rotter bor og bygger oftest reder lige udenfor
eller i nærheden af spildevandsbrønde og ledninger, så de let kan løbe ind i kloakken for at
hente føde.
Hvis vi skal holde rottebestanden nede, er det
afgørende at hele kloaksystemet er tæt.
Det er derfor vigtig, at man holder øje med
sætninger over kloakken, som kan være tegn på
utætheder.
Jord, småsten og lignende i brønde kan
ligeledes være tegn på defekt.

