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Afgørelse om miljøvurdering
Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven og der skal således foretages en screening for at vurdere hvorvidt der er
pligt til udarbejdelse af miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning
på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til `Lov om miljøvurdering
af planer og programmer` - LBK. nr. 448 af 10. maj 2017.
Begrundelsen er, at planen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet planen ikke påvirker et
udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig
indflydelse på miljøet.
Planens påvirkning vurderes til at blive neutral.
Denne afgørelse kan ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato planen er
offentliggjort - mandag den 8. januar 2018. Klager skal ske via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk.
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2. Formål med handleplanen
Handlingsplanen for rottebekæmpelse er udarbejdet for at dokumentere og sikre effektiv
rottebekæmpelse i Morsø Kommune. Rottebekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med
Naturstyrelsens retningslinjer. Handlingsplanen skal godkendes politisk og offentliggøres på
kommunens hjemmeside.
3. Målsætning
Det er Morsø Kommunes mål at gennemføre en effektiv rottebekæmpelse efter
Naturstyrelsens retningslinjer. Det er samtidig et mål at gennemføre langsigtede forebyggende
tiltag, der begrænser rotternes levevilkår, samt begrænser anvendelsen af udlagt gift.
Rotter er et stort problem overalt i Danmark. Antallet af rotteanmeldelser i Morsø Kommune er
generelt stigende og har i de senere år ligget omkring 700 anmeldelser årligt. Dette er ikke et
retvisende tal for, hvor mange rotter der reelt er. Bag hver enkelt anmeldelse kan ligge en
enkelt strejfer eller en decideret rotterede. Samtidig har den øgede kendskab til
anmeldelsespligten og den digitale rotteanmeldelse muligvis indflydelse på antallet af
anmeldelser. Det er ikke alle anmeldelser, der skyldes rotter. De forveksles ofte med
halsbåndsmus, som ikke er omfattet af denne bekæmpelse.
Rotter er ekstremt dygtige til at tilpasse sig, så det vil aldrig være en mulighed at udrydde dem.
En af faktorerne er, at rotter kan formere sig hele året rundt, jo mildere vintre, des flere kuld.
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Der er altså en vis usikkerhed forbundet med data, men det vil være et overordnet mål at
nedbringe antallet af anmeldelser. Dette vil ske via en række tiltag, som beskrives nærmere i
handlingsplanen.
1. Målsætning
Antallet af rotteanmeldelser nedbringes i perioden 2018-2019 i forhold til
2014-2017
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Handlingsplanen implementeres i kommunens kvalitetsledelsessystem, således at
handlingsplanens intentioner implementeres i den daglige drift.
4. Sundhed
Rotter er ikke kun et æstetisk problem, de er bærere af flere sygdomme, som kan overføres til
mennesker. Rotter sætter spor, veksler, i deres omgivelser. Disse spor består af urin og sekret,
så det er relativt let at komme i berøring med bakterierne.
En af de farligste er Weils syge (leptospirose), der overføres til mennesker via bakterier i rotters
urin. Den giver influenza-lignende symptomer, som ubehandlet kan føre til organsvigt og død.
Færdes man steder, hvor der er rotter, er det derfor yderst vigtigt at bruge handsker og holde
en god hygiejne, så man ikke uforvarende bliver smittet med bakterierne. Opstår der
uforklarlige influenza symptomer hos en beboer i et hjem, der er rotteplaget, er det vigtigt at
nævne rotterne ved besøget hos lægen, så behandling kan sættes ind i tide.
Rotternes fækalier kan smitte med andre bakterier, f.eks. salmonella, hvis rotterne har adgang
til levnedsmidler. Er der spor efter rotter i levnedsmidlerne, skal disse kasseres.
Der er oftest fokus på rotternes materielle ødelæggelser, men tilstedeværelsen af rotter i
boligen kan altså have fatale konsekvenser for beboerne. Det er derfor et mål, at øge
kendskabet til risikoen for smitte, dels via kommunens hjemmeside, dels gennem information
til de, af kommunens medarbejdere, der har kontakt til borgere i rotteplagede omgivelser.
2. Målsætning
Risikoen for rottebårne sygdomme beskrives på kommunens hjemmeside og via
oplysning internt i kommunen.

5. Kommunikation
Forebyggelse af rotter afhænger af to forhold: adgang til føde og adgang til redepladser. Det
lyder umiddelbart simpelt, men rotterne spiser nærmest alt, og de kan trænge gennem huller
og sprækker, der blot er 2cm brede. De har samtidig den egenskab, at deres tænder vokser 14
cm om året, så de har et voldsomt behov for at gnave, for at holde tænderne nede. Tænderne
er robuste, de kan ødelægge alt, der er blødere end jern. Er der tilstrækkelig føde, så har de
altså gode muligheder for at formere sig og skabe adgang til nye redepladser.
Rotteanmeldelserne for 2016 er analyseret med henblik på at klarlægge, hvor problemerne
med rotterne er. Der er en stor andel af strejfere og ukendt årsag, men en stor del af disse kan
geografisk kortlægges som naboer eller nærtliggende til ejendomme, hvor der er dyrehold,
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utæt kloak o.s.v.. Er der først rotteplage på en ejendom, står de ikke tilbage for at krydse
matrikelgrænsen for at finde nye pladser, uanset at naboejendommene er bedre sikret.
Forebyggelse og bekæmpelse er derfor et fælles ansvar, hvor kommunen har mulighed for at
påbyde ejendomme, at bringe forholdene i orden, så risikoen for rotter mindskes.

Årsager

Natur,åløbmm
Dyrehold,fuglefodringmm
Oplag,eks stendiger,brændestakke,kompost,"rod"
Planter,eks espalier
Bygning,utæthedermm
Defektkloak,ihusogpågrund
Defektkloak,offentlig
Strejfrotter
Andet

Årsagerne kan kun anvendes som en ledetråd, og ofte er der flere årsager til, at en ejendom har
rotter. Årsagerne beror på rottebekæmpernes erfaring og de fysiske forhold på stedet.
Det er dog muligt at udlede et par konklusioner: Dyrehold og fulgefodring er en stor ”synder”.
Spild, rigelig fodring og adgang til foderoplag giver stor risiko for rotter. Dårlig
bygningsvedligehold er en anden årsag. Er der huller, sprækker,- eller utæt kloak, så har man
skabt gode betingelser for redebygning. Er flere forhold til stede, så er risikoen endnu større.
Det kan i praksis være svært helt at undgå disse forhold, men oplysning kan bidrage til at
udbrede kendskabet til forebyggelse.
3.

Målsætning
Information om forebyggelse af rotter bringes på kommunens hjemmeside sammen
med relevante links.
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Udover generel information, er kommunen forpligtet til to gange årligt at informere borgerne
om, at det skal anmeldes til kommunen, hvis der er rotter på ejendommen. Denne information
og oplysning om, at anmeldelse sker elektronisk via kommune hjemmeside, bringes gennem
annoncering i Morsø Folkeblad og Radio Limfjord.
6. Organisering
Morsø Kommune har ikke egne medarbejdere til rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er
udliciteret til en professionel skadedyrsbekæmper. Det tilstræbes til enhver tid at have bedst
mulig samarbejde med skadedyrsfirmaet. Det fremgår af kommunens hjemmeside, hvem der
aktuelt er skadedyrsbekæmper.
7. Indsatsområder
Handleplanen indeholder en række indsatsområder, som kommunen ifølge lovgivningen skal
forholde sig til.
Bedre Boliger på Mors har til formål at opkøbe og nedrive bygninger i både land- og byzone,
som ikke længere er egnet til beboelse. En del af disse boliger har rotteproblemer, hvor
kommunen sørger for at anmelde til skadedyrsbekæmper, så bekæmpelsen kan foretages
inden bygningen rives ned. Denne procedure sikrer, at naboejendommene får færrest mulige
gener af strejfende rotter.
7.1 Kommunale ejendomme
Alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner er kortlagt med henblik på installering af
rottespærre på kloakledninger til de pågældende områder. På de ejendomme, hvor det er
hensigtsmæssigt og teknisk muligt at installere rottespærre, bliver disse monteret. Morsø
Kommune har valgt at købe sikringerne inklusive en serviceordning, så de efterses løbende.
Indtil videre har der ikke været tilfælde af tilstopning eller andre problemer.
Ved byggemodning af områder udlagt til kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og
parcelhusområder, skal kommunen installere rottespærre på kloakledninger til de pågældende
områder, såfremt det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
4.

Målsætning
Kortlægning og montering af rottespærre i kommunale ejendomme er afsluttet ved
udgangen af 2017.
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7.2 Ejendomme i landzone
Alle faste ejendomme i landzone og landbrug i byzone skal undersøges for rotter hvert andet
år. Er der forekomst af rotter, skal der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler. Efter
bekæmpelsen, skal der udføres kontrolbesøg med seks måneders interval, indtil tre på
hinanden følgende besøg ikke viser spor af rotter.
Denne procedure er implementeret i kontrakten med skadedyrsfirmaet.
7.3 Ejendomme i byzone
Ejendomme i byområder og parcelhuse i landbrugsområder er ikke omfattet af de lovpligtige
tilsynsbesøg. Her er det borgernes ansvar at indberette til kommunen, hvis der er rotter. Som
det ses af nedenstående opgørelse over anmeldelser fordelt på ejendomstype, står parcelhuse
for en meget stor del af anmeldelserne. Det kræver information at nedbringe dette, som
forklaret i afsnittet om kommunikation.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Antal anmeldelser
Parcelhuse
Landbrug
Virksomheder
Andet, f.eks. sommerhuse
2014

2015

2016

7.4 Levnedsmiddelvirksomheder
Tilsyn med rotter i levnedsmiddelvirksomheder sker via Fødevareregionens kontrol.
Finder fødevareregionen rotter på virksomheden, er de forpligtet til at underrette kommunen.
Sker der anmeldelse af rotter til kommunen, er kommunen tilsvarende forpligtet til at kontakte
Fødevareregionen. Ved indendørs forekomst af rotter i en levnedsmiddelvirksomhed, er
kommunens rottebekæmpelse pligtig til at starte senest 24 timer efter anmeldelse eller
førstkommende hverdag.
Levnedsmiddelvirksomheder er ikke forpligtet til at tegne egen sikringsordning, men mange har
det.
7.5 Kloak
Kloakker udgør et glimrende spisekammer for rotterne, her er altid tilførsel af ”frisk” mad.
Det man kan gøre for at begrænse rotternes trivsel, er at sikre, at der ikke er adgang til
kloakken, og at der ikke er mulighed for redepladser. Det er derfor altafgørende, at kloakkerne
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holdes tætte, og at eventuelle brud repareres. Det er tilsvarende vigtigt, at ubrugte rør proppes
forsvarligt af eller fjernes helt, for ellers udgør de gode redepladser med nem adgang til mad.
Skal kloakken renoveres, er det derfor nødvendigt at tage dette med i betragtning, så man ikke
uforvarende kommer til at skabe gode forhold for rotter. Er der tvivl om, hvorvidt kloakkerne er
tætte, har rottebekæmperne mulighed for at foretage en røgprøve og visse kloakmestre kan
foretage tv-inspektion.
Morsø Spildevand er forpligtet til at bekæmpe og forebygge rotter i offentlig kloak, mens
grundejeren er forpligtet til at bekæmpe rotter i kloakken fra skel/skelbrønd og ind.
Offentlig kloak:
Morsø Spildevand renoverer kloakken iht. gældende spildevandsplan. Når kloakken renoveres
kan det ske på flere måder. Den eksisterende ledning kan strømpefores, hvilket vil sige, at der
støbes et nyt plastrør inde i det gamle rør, og stik indtil ejendommene kan renoveres i samme
ombæring. Metoden har den fordel, at det ikke kræver opgravning, og de strømpeforede
ledninger har styrke og levetid som nye rør. I andre tilfælde lægges helt nye rør, oftest i PVC.
Øvrige brud og skader på kloakken repareres hurtigst muligt.
Når kloakken enten er renoveret eller nye rør er lagt, så er strækningerne rottesikret bedst
muligt. Men, det er ikke ensbetydende med, at der ikke er rotter. Er kloakledningerne ikke
intakte inde på de enkelte grunde eller i tilstødende oplande, så kan rotterne sagtens vandre
videre ind i kloakledningerne. Hele og tætte ledninger forringer dog trods alt rotterne adgang.
En stor del af kloakoplandet pumpes via en række pumpestationer. Her bliver alt spildevandet
samlet i brønde og pumpet videre i trykledninger. Ingen rotter kan slippe levende igennem en
pumpe og en trykledning.
Der er løbende kontakt mellem kommunens rottebekæmper og Morsø Spildevand, så
anmeldelser til kommunen, der kan give mistanke om rotter i Morsø Spildevands kloaknet,
gives videre til Morsø Spildevand, så der kan foretages en samlet indsats. Morsø Spildevand
anvender giftblokke, når der er konstateret rotter. Morsø Spildevand har indkøbt 5 mekaniske
Wisetrap-fælder (spyd-fælder) i størrelser, der passer i de fleste hovedledninger.
Andre muligheder for rottebekæmpelse i kloak
Morsø Kommune har undersøgt, hvordan rottebekæmpelsen i kloakken håndteres i andre
kommuner. De håndterer problemet meget forskelligt:
Skive Kommune har valgt at benytte rottespærre på alle stikledninger, hvor de enten renoverer
eller ny-kloakerer. Rottespærrerne udgør kun en mindre udgift i forhold til det samlede
kloakprojekt, og udgiften dækkes af forsyningen, mens borgerne pålægges at vedligeholde
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dem. Skive Vand forventer dog stadig at skulle supplere med udlægning af gift, da
rottespærrerne ikke dræber rotterne, men kun begrænser adgangen. Morsø Kommune har
monteret rottespærre på stikledninger til institutioner, og der har indtil nu ikke været
udfordringer i forhold til tilstopning eller for lidt fald på ledningen.
Thisted Vand vælger en anden tilgang. De har indkøbt et stort antal elektroniske spyd-fælder.
De bekæmper fortrinsvis rotter forud for separatkloakering med elektroniske fælder, så de
undgår at rotterne søger ud i naboområderne, når de begynder at arbejde med kloakken. Efter
kloakering benytter de elektroniske fælder mellem de ny-kloakerede områder og ældre
områder, indtil der ikke længere er aktivitet. Den systematiske bekæmpelse svarer til Morsø
Kommunes bekæmpelse ved nedrivning af ejendomme, hvor der sættes ind med bekæmpelse
af overfladerotter inden nedrivningen, så de ikke flytter over til naboerne, når nedrivningen
påbegyndes.
Holstebro Kommune og Vestforsyning ønsker ikke at anvende rottespærre p.g.a. risiko for
dannelse af propper og risiko for manglende vedligehold. Der er ikke forbud mod anvendelse af
rottespærre, men de anbefaler konsekvent, at alle skader på grundejers ledninger udbedres.
Der er kun opsat rottespærre på ganske få kommunale ejendomme. Alle kommunale
ejendomme har haft en elektronisk fælde monteret i 3 uger. De steder, hvor der ikke har været
aktivitet, har man ikke foretaget yderligere. De steder, hvor der har været aktivitet, er det
interne ledningsnet tv-inspiceret og skader udbedret. Vestforsyning råder over ca. 200
elektroniske fælder, der anvendes forud for planlagte renoveringer og ellers efter behov.
Der er stor forskel på prisen på de forskellige løsninger. Rottespærren koster ca. 2000 kr. pr.
stk., som skal lægges til hver eneste skelbrønd. Til gengæld er der kun begrænsede
omkostninger bagefter, f.eks. en serviceordning, hvor en autoriseret kloakmester udfører en
årlig service. Hvis rottespærren monteres i forbindelse med kloakrenovering eller nyudstykning, vil det sandsynligvis være muligt at opnå en fordelagtig pris p.g.a. mængden. Det
forudsætter, at Morsø Forsyning vælger at lade rottespærre indgå i projektet. Vedligehold
påhviler dog stadig grundejer. Alternativt skal grundejer selv lade rottespærren montere,
grundejer skal i så tilfælde selv betale udgifterne til rottespærre, montering og
vedligehold/service.
De elektroniske fælder er noget dyrere, afhængig af størrelse og tekniske finesser, koster de fra
ca. 20.000 kr. pr. stk. Dertil kommer omkostninger til medarbejdere, der skal sørge for
genopladning af batterier, servicering og montering/afmontering af fælderne. Bekæmpelse kan
foretages med et begrænset antal fælder, som efter endt brug i et område kan flyttes til et
andet område.
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Bekæmpelse med gift alene er ikke nogen holdbar løsning i fremtiden, især p.g.a. risiko for
immunitet, men udviklingen i lovgivningen forventes også at gå i en mindre gift-forbrugende
retning.
Der er altså flere metoder til bekæmpelse af rotter i kloakken. Metoderne kan supplere
hinanden, og det gælder om at finde den strategi, der passer til det enkelte område og som er
økonomisk forsvarligt.

5.

Målsætning
Morsø Spildevand vil fremover i renoveringsprojekter og ny-udstykninger bekæmpe
rotterne forud med spydfælder og/eller gift.

Kloak på egen grund:
Det er grundejers pligt at sikre kloakken på egen grund. Er der brud/revner/utætheder i
kloakken under en bygning, kan det skabe et grundlag for en bestand, som kan lave store
skader. Kloakkens tilstand kan undersøges med røgpatron eller kloak-TV.
Er kloakken i orden, kan ejendommen sikres mod rotter fra kloaknettet ved at installere en
rottespærre i skelbrønden, hvis de tekniske forhold tillader det. En rottespærre skal monteres
af en autorisret kloakmester og betales og vedligeholdes af grundejer.
Morsø Kommune vil fremover oplyse om muligheden for sikring med rottespærre, når der gives
tilladelse til ombygning eller nybyggeri.

6.

Målsætning
Morsø Kommune vil fremover oplyse om muligheden for sikring med rottespærre,
når der gives tilladelse til ombygning eller nybyggeri.

7.6 Havnearealer
Der er indgået sikringsaftaler for alle kommunalt ejede havne.
7.7 Kommunale genbrugsstationer
Der er indgået sikringsaftaler for den kommunalt ejede genbrugsplads (Nørrebro 196, 7900
Nykøbing).
7.8 Lossepladser og deponier
Kommunen indgår sikringsaftaler i tilfælde af kommunalt ejede deponier og lossepladser.
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Øvrige private deponier/lossepladser har egne sikringsordninger, og der er opmærksomhed på
rottebekæmpelse ved de ordinære virksomhedstilsyn.
7.9 Vildtfodringspladser
Der findes ingen kommunale vildtfordringspladser. Da kommunen ikke har kendskab til, at
private vildtfordringspladser har givet anledning til rotteanmeldelser, vil der ikke blive igangsat
initiativer på området.
7.10 Sikringsordninger
Ifølge lovgivningen er det kommunens opgave at sikre en effektiv rottebekæmpelse. Det er dog
tilladt at indgå en aftale om en sikringsordning, mellem en virksomhed/borger og en
autorisereret rottebekæmper. Det er en forudsætning, at der ikke er rotter på ejendommen,
når aftalen indgås. Ved indgåelse af aftalen overtager bekæmpelsesfirmaet kommunens
forpligtelser til at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvis der konstateres rotter på
ejendommen.
Sikringsordningen indeholder:
-

Bygningsgennemgang hvert 3. år, som dokumenterer fejl og mangler, som skal rettes
råd om oprydning og sikring af bygning og kloak
effektiv bekæmpelse, hvis der kommer rotter
emner, som parterne selv aftaler

Hvert rottebekæmpelsesfirma er forpligtet til årligt at indberette typen og mængden af
anvendt gift i forbindelse med sikringsaftalerne til kommunen. Indgåelse, ændringer eller
opsigelser af sikringsordninger skal anmeldes til kommunen.
Da der har været usikkerhed om, hvor pligten til at indberette sikringsordningerne har ligget, er
ikke alle sikringsordninger indberettet til Naturstyrelsen. Dette vil blive bragt i orden jf.
lovgivningen.

7.

Målsætning
Morsø Kommune indberetter alle eksisterende sikringsordninger i 2017 og
nye/ændrede/opsagte aftaler vil fremover blive indberettet løbende.
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8. Bekæmpelse og miljø
Rotter har hidtil været bekæmpet primært med gift og fælder. Det er ikke længere tilladt at
anvende gift som forebyggelse. Undersøgelser har vist, dels at rotterne opbygger resistens mod
de forskellige gifttyper, dels at giften ophobes i fødekæden. Det betyder, at giften i stigende
grad observeres hos de rovdyr, f.eks. ugler og mår, der tager mus og rotter. Der er endnu ikke
fundet dødsfald blandt disse rovdyr, men de svækkes, og det er jo ekstra uheldigt, når de nu er
rotternes naturlige fjender.
Gift må fremover kun anvendes til bekæmpelse, når der er konstateret rotter. Det betyder, at
forebyggelsen skal baseres på mekaniske/elektriske fælder, andre metoder og information.
Som beskrevet i afsnit 5, gælder det om at holde boligerne tætte, nedbringe antallet af
gemmesteder og sørge for, at rotterne ikke har let adgang til føde.
Rottebekæmpelsen anmeldes løbende til Morsø Kommune, der har mulighed for at tilse, at der
ikke anvendes gift som forebyggelse.
8.

Målsætning
Morsø Kommune tilser løbende, at de gældende regler for anvendelse af gift i
rottebekæmpelsen overholdes.
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9. Succeskriterier
Morsø Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse kan sammenfattes i de 7 målsætninger:
1. Antallet af rotteanmeldelser nedbringes i perioden 2018-2019 i forhold til
2014-2017
2. Risikoen for rottebårne sygdomme beskrives på kommunens hjemmeside og via
oplysning internt i kommunen.
3. Information om forebyggelse af rotter bringes på kommunens hjemmeside sammen
med relevante links.
4. Kortlægning og montering af rottespærre i kommunale ejendomme er afsluttet ved
udgangen af 2017.
5. Morsø Spildevand vil fremover i renoveringsprojekter og ny-udstykninger bekæmpe
rotterne forud med spydfælder og/eller gift.
6. Morsø Kommune vil fremover oplyse om muligheden for sikring med rottespærre,
når der gives tilladelse til ombygning eller nybyggeri.
7. Morsø Kommune indberetter alle eksisterende sikringsordninger i 2017 og
nye/ændrede/opsagte aftaler vil fremover blive indberettet løbende.
8. Morsø Kommune tilser løbende, at de gældende regler for anvendelse af gift i
rottebekæmpelsen overholdes.

Når disse målsætninger er opfyldt, vurderer Morsø Kommune, at handlingsplanen er
gennemført.
Med det nuværende vidensniveau og de afsatte ressourcer, anses handlingsplanen for at være
både målbar og realistisk.
10. Tildelte ressourcer
Den kommunale rottebekæmpelse opkræves over ejendomsskatten og fastsættes af
kommunalbestyrelsen. Taksten er i 2017 og 2018 fastsat til 0,06 ‰ af ejendomsværdien.
Der kan jf. § 33 stk. 4 i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bek. nr.913 af
27. juni 2016) ikke dispenseres for denne betaling. Betalingen dækker Morsø Kommunes
udgifter til bekæmpelsesfirmaet, administration og IT-systemer.
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Bekæmpelse i kloaknettet opkræves ikke direkte, men indgår i det faste bidrag for spildevand
og vandafledningsbidraget. Det faste bidrag og vandafledningsbidraget opkræves af Morsø
Spildevand A/S.
11. Lovgrundlag
Handlingsplanens opbygning og indhold er udarbejdet i.h.t. bekendtgørelse om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter (bek. nr. 913 af 27. juni 2016) og miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 1189
af 27. september 2016, §§16-18).
12. Opfølgning
Handlingsplanen for rottebekæmpelse skal som minimum evalueres og revideres hvert 3. år.
Opstår der væsentligt ændrede vilkår revideres handlingsplanen oftere.

13

