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Må jeg få sat en rottespærre op på egen grund?? 

Du må gerne få installeret en rottespærre inde på din egen kloakledning. 
 
Vær opmærksom på at det er dit ansvar at få den opsat og få vedligeholdt en rottespærre på egne 
grund. 
 
Hvad er en rottespærre? 
En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra 
bygninger ud til en hovedkloak. Ideen er at spærre rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale 
kloaknet under din grund. 
En rottespærre består af to klapper, der placeres i kloakledningen i brønden. Klapperne åbnes kun 
én vej. På den måde kan vandet komme ud, og rotterne kan ikke komme ind.  
Rotterne kan ikke trænge igennem en rottespærre, men spildevand kan frit flyde igennem. 
I en bekendtgørelse fra 2013, er det ved lov bestemt, at det kun er personer med autorisation som 
kloakmester, uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, der må sætte rottespærre 
op. 
 
Tjek din rottespærre 
Når rottespærren er installeret, skal den vedligeholdes løbende for at opretholde sin forebyggende 
effekt. En rottespærre kræver som minimum en årlig inspektion 
Vi anbefaler, at en autoriseret kloakmester yder service på rottespærren mindst én gang om året. 
Her bliver rottespærren rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver skiftet ud. 
Du bør med jævne mellemrum tage dækslet af brønden og tilse rottespærren. 
Hvis der er mindre ophobninger af papir eller efterladenskaber ved rottespærrens åbning, kan disse 
ofte fjernes ved at spule rottespærren med haveslangen eller ved at kaste en spand vand ned i 
brønden. 
 
Hvad er ulemperne ved en rottespærre? 
Ulemperne ved en rottespærre er, at der nemmere kan opstå tilstopninger i kloakken, hvis der 
kommer fx store mængder på en gang, da rottespærren forsnævrer kloakrøret.  
Der kan også sætte sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i. Derved kan 
rotterne komme ind i stikledningerne.  
En årlig inspektion af rottespærren kan dæmme op for de mest hyppige problemer. 
 
Kan jeg selv installere en rottespærre? 
Ifølge loven skal en rottespærre installeres af en autoriseret kloakmester. 
Det koster typisk 2.500-3.000 kroner inkl. moms (2019-priser) at få installeret en rottespærre, men 
der kan være geografiske forhold og andre ting, der påvirker den endelige pris. Du skal også regne 
med udgifter til en tv-inspektion forud for installationen, hvis det skal gøres ordentligt. Det er altid 
en god ide at få en pris fra den autoriseret kloakmester inden arbejdet påbegyndes. 
 
 
 
Syddjurs Spildevand A/S, 22. december 2020 


