Rottesikring under byggeri
På byggepladser kan der være udfordringer med rotter ift. kloakarbejde,
affald og opbevaring af byggematerialer.
Ifølge Bygningsreglementet skal bygninger være sikret sådan, at der ikke
opstår risiko for personers sundhed på grund af indtrængen af skadedyr.
Det er samtidig grundejers pligt, at sikre og renholde sin ejendom, så
rotters levemuligheder begrænses mest muligt.
Rottesikring gælder for alle bygninger – herunder også skure, udestuer
og lign.
Rotter kan komme igennem huller med en diameter på størrelse med en
2-krone, og rotteunger kan komme igennem endnu mindre huller.
Hvis I ser rotter eller tegn på rotter, så skal det anmeldes til Gladsaxe på
www.gladsaxe.dk/rotter
Læs mere om forebyggelse og rottesikring på www.gladsaxe.dk/rotter
Ved spørgsmål kan vi kontaktes enten på tlf. 39 57 59 15 på hverdage
mellem 9-14 eller mail på bymiljo@gladsaxe.dk
Planlægningsfase
• Adgang for rotter under bygninger og skure skal sikres med
fundament eller med rottesikring ned i jorden til min. 60 cm.
dybde. Rottesikring ned i jorden kan bestå af metalnet i rustfrit
stål med maskestørrelse på maks. 1 cm., skiferplader, eller
andre materialer som rotter ikke kan gnave igennem.
• Sørg for at døre og vinduer i alle bygninger – også skure og
andre småbygninger - slutter helt tæt til karmen.
• Sørg for at ventilationsriste i sokkel og mur er lavet af et
materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem og med en
maskestørrelse på maks. 1 cm.
• Kloakker skal afproppes eller spærres med rottespærrer under
byggeriet, så rotter ikke har adgang til bygninger eller
jordoverflade.
• Luk alle gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør, da rotter kan
bruge disse som ynglepladser.
• Hvis der i forbindelse med byggeriet anvendes kloakker fra
tidligere byggeri, bør disse tv-inspiceres, for at sikre at de er
tætte.
• Sørg for at faldstammer er lukket med metalnet af rustfrit stål
med maskestørrelse på maks. 1 cm ved udluftningsafslutning.
• Sørg for at alle nedløbsrør slutter tæt f.eks. med muffe, så
rotter ikke kan komme op fra kloakken.
Byggefasen
• Brønde, gulvafløb og toiletafløb skal være sikret under byggeri,
og må ikke stå åbne.
• Skru metalriste i gulvafløb fast.
• Sørg for at der ikke ligger større mængder af affald i længere tid
• Sørg for at der ikke er tilgængeligt madaffald på byggepladsen
• Langvarig opbevaring af byggematerialer bør opbevares på paller
og lign., så der er luft under.

