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Vejledning i brug og vedligehold af rottespærre 
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, ”Driftsstyring” 
 

 

 

Sagsnr.:      Sted:       Dato:   
 
 
 
 

Den installerede rottespærre er af den type, der lukker et spjæld efter udledning til kloaknettet, hvorved 
rotter forhindres adgang. Modellen er fra Nordisk Innovation, type TX11. Se mere i leverandørens 
vejledning for rottespærre: nordisk-innovation.dk under download. 
 

For at sikre en tilfredsstillende bortledning af afløbsvandet og minimere risikoen for skader og ulemper i 
miljøet, er det VIGTIGT at bemærke følgende: 
 

Afløbsanlægget må ikke tilføres: kemikalier, terpentin, maling; stoffer, der kan give aflejring; større 
vandmængder med højere temperaturer end anlægget kan tåle (ca. 60°C eller kortvarigt 95-100°C); større 
mængder fedtstof; uopløselige stoffer som f.eks. hygiejnebind, bleer, vatpinde, kattegrus, teblade og 
vådservietter. 
 
Montering af rottespærren er udført af en certificeret rottespærremontør. Ved spuling er det muligvis 
nødvendigt at fjerne og genindsætte rottespærren. Dette arbejde må også kun udføres af en certificeret 
rottespærremontør. 
 
Rottespærren tillader fri passage af boligens spildevand og forhindrer samtidig rotters fri passage ind i 
boligens kloaksystem. 
 
I ledningssystemer hvor der installeres rottespærre, vil der være en risiko for at vandføringsevnen 
nedsættes.  
 
Bemærk at hvis vandforbruget sænkes betydeligt, kan det påvirke rottespærrens funktion. Således bør 
der eksempelvis ikke bruges mindre mængde vand end 6 l pr. toiletskyl. Hvis vandforbruget sænkes 
betydeligt, må påregnes hyppigere inspektion af rottespærren. 
 
De første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek af driftsforstyrrelser. 
Rottespærren skal som minimum have inspektion for nødvendig rengøring en gang årligt. 
 
Rottespærre skal tilses mindst én gang om måneden. Det anbefales at oprette serviceaftale for eftersyn 
og vedligeholdelse af installationen. 
 
Bemærk at dæksler skal være tilgængelige for tilsyn. Fastrustning skal imødegås. Tegn på rotter i 
afløbssystemet skal straks anmeldes til kommunen. 
 
 
 
 

Vi gør desuden opmærksom på Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og 
vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe 
foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Har De yderligere spørgsmål, 
er De velkommen til at kontakte os. 
 
 
 


