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Keilstruplund Eftersynsrapport af rottespærre 2021 

 Informationskopi på hjemmesiden  

 (Sendt til Novafos og til de aktuelle huse).  

 

          

  INDHOLD     

       

  Side  Ansvar Beskrivelse   

          

  20 Ejer Fri adgangsvej bør sikres - afklares med Novafos.   

  10 Ejer Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*.   

  13 Ejer Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*.   

  16 Ejer Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*.   

  8 Ejer Overfladehuller - luk og hold øje med aktivitet*.   

  11 Ejer Overfladehuller - luk og hold øje med aktivitet*.   

  17 Ejer Undgå fodring og hold øje med aktivitet*.   

  12 Novafos Defekt rør m. nærbillede   

  13 Novafos Hul i brønd.   

  9 Novafos Hul i bundløb   

  18 Novafos Hul i bundløb.   

  8 Novafos Huller i stik- og hovedløb.    

  14 Novafos Huller i stik- og hovedløb.    

  15 Novafos Huller i stik- og hovedløb.    

  19 Novafos Ny karm og dæksel.   

  19 Novafos Ny karm og dæksel.   

  19 Novafos Ny karm og dæksel.   

  19 Novafos Ny karm og dæksel.   

  20 Novafos Ny karm og dæksel.   

  20 Novafos Ny karm og dæksel.   

  21 Novafos Ny karm og dæksel.   

  21 Novafos Ny karm og dæksel.   

  22-24 Forslag og eksempler til eftertanke. Og et forslag til næste 
generalforsamling og efterfølgende eftersyn. 

  

    
 

    

  

  Ved 
aktivitet* 

Hvis der mistanke om rotte- aktivitet skal det 
anmeldes på Rudersdal.dk.  
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Ejers vedligeholdsopgaver ved 

Rottespærre i afløb. 

 

Foreningen har i april 2021 gennemført 

rottespærre-eftersyn ved alle 72 huse. 

Generelt er tilstanden af rottespærrerne god og 

området i og omkring brønden rimelig.  

Dog er der dæksler, huller og andet beskrevet; 

der skal repareres, udskiftes og ordnes. Et 

ansvar ejeren eller forsyningsselskabet har. Derfor modtager du dette brev. 

Forsyningen –Novafos - er ligeledes informeret om deres.  

Brevet er sendt til de enkelte huse, udsendt på mail eller direkte lagt i ejerens 

postkasse og som anonymiseret kopi på vores lukkede del af Keilstruplund.dk. 

➢ Kloakmesterens dokumentation er samlet på de tiltag den enkelte ejer bør 

udføre. (Se dit sidenummer på forsiden.) 

➢ Novafos er på samme måde informeret om de mangler og fejl selskabet 

skal udbedre. Forsyningen vil henvende sig for adgang til brønden til deres 

arbejde. 

➢ De generelle billeder viser ”den daglige omtanke” for at undgå dyre 

slamsugerbesøg som enkelte har måttet betale. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller Niels, nr. 61. 2993 3450. 

NB: De næste sider er -”Det vi IKKE ser under jorden” - IKKE kønt; MEN ……… 

  



Keilstruplund.dk Information efter Rottes spærre eftersyn 2021 Side 3 af 24 sider  

Eftersyn-af-Rottespærre-2021-Keilstruplund-GF-INTERNE-Web-Anonym-2022-05-16.docx Udskrevet 2022-05-16 

Begyndende forstoppelse  

Begyndende forstoppelse  

 

FEDT i afløb bør minimeres 

Omtanke ved afløb: 

Fjern mest muligt fedt manuelt fra 

pande, tallerken osv. med køkken-

rulle og -redskab før brug af vand 

eller opvaskemaskine. 

Som restaffald brænder fedt fint. 

Undgå alt andet end toiletpapir og 

afføring i toilettet. 

Brug altid det ”store skyl”. 

Husk 2 spande i øvre toilet ved 

ferie eller rejse. 
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Meget fedt på klap. 

 

Meget fedt på klap. 

  

 

 

 

 

Daglig omtanke kan bevare den 

korrekte funktion:  

 

Over tid vil der ophobes fedtlag på 

rottespærrens bevægelige klapper 

og dermed forringe klappens 

bevægelighed. 

Store fedtlag på klappen kan 

betyde at klappen står åben og 

ikke kan lukke helt. 
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9 billeder på de næste sider med af fedtkant og afrensning. 

 

 

 

Varmt flydende fedt løber let ned i afløbet – MEN:  

➢ Allerede i faldstammen og under huset bliver der hurtigt koldt.  

➢ Fedtet afkøles og stivner, 

➢ Derfor kan fedt ophobes i afløbsledningen og klæbe sig på forhindringer, 

➢ Det vil klæbe og ophobe sig på rottespærrens bevægelige dele. 

 

➢ Over tid kan det give forstoppelse, klappen stemmes op,  

➢ risikere uønsket adgang. 

Til sidst må en Slamsuger tilkaldes og spule rent. Det koster! 
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Herefter følger det enkelte hus’ dokumentation 

➢ Om rotte-Overfladehuller – Luk og hold øje med aktivitet*. 

➢ Hul i brønd eller bundløb – Novafos’ ansvar. 

➢ Dæksler rustet fast – Novafos’ ansvar. 
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Ejer opgave: 

Overfladehuller - luk og hold øje med aktivitet*. 

Rottehuller nummer xx 

 

Rottehuller nummer xx 

Huller i stik- og hovedløb. 
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Novafos opgave: 

 

Hul i bundløb nummer xx    
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 Ejer opgave: 

 

Overfladehul i nummer xx 

Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*. 
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Ejer opgave: i nummer xx  

Overfladehuller - luk og hold øje med aktivitet*. 

 

Overfladehul i nummer xx 
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Novafos opgave: 

 

Nummer xx defekt rør. 

 

 

Nærbillede nr xx defekt rør. 
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Novafos opgave:  

Nummer xx hul i brønden. 

   

Ejer opgave: nr. xx  

Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*. 

 

  



Keilstruplund.dk Information efter Rottes spærre eftersyn 2021 Side 14 af 24 sider  

Eftersyn-af-Rottespærre-2021-Keilstruplund-GF-INTERNE-Web-Anonym-2022-05-16.docx Udskrevet 2022-05-16 

 

 

Novafos opgave: 

 

Nummer xx Huller i stik- og hovedløb. 
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Novafos opgave: Nummer xx 

 Huller i stik- og hovedløb. 

 Huller i stik- og hovedløb. 
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Ejer opgave: Nummer xx 

 

Overfladehul - luk og hold øje med aktivitet*. 
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Ejer opgave: Nummer xx 

Overfladehuller ved skurvæg / hegn:  

Undgå fodring og hold øje med aktivitet*. 

 

 

 

  

Det skal anmeldes til  

Rudersdal.dk - søg på 

”rottebekæmpelse”, 

hvis der fortsat er 

huller. 

Foder på jord, græs 

eller fliser er lækkert 

lokkemiddel til rotter. 

 

Undgå fodring. 
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Novafos opgave: 

 

Nummer xx - Hul i bundløb. 
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Novafos opgave:  

➢ Ny karm og dæksel ved nedenstående huse. 

 

Nummer xx rustet fast   Nummer xx bør hæves. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer xx bør hæves    Nummer xx Rustet 
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Novafos opgave: Nummer XX svær at komme til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nummer XX rustet fast.  

                                                                                                                          

 

 

  

EJEROPGAVE:  

 

Løsning bør drøftes med ejer: 

➢ Så Novafos har uhindret 

adgang i fuld bredde til 

brønd. 

➢ Selskabet har behov for fri 

fysisk adgang til enhver 

tid. Trægulv skal kunne 

fjernes let uden brug af 

værktøj eller vold. 
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Novafos opgave:  

 

➢ Ny karm og dæksel 

 

Nummer xx   Nummer xx karm i stykker  
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Andet: Forslag og eksempler: 

Der bør sættes net/tråd i alle tagnedløbs stik samt dræn. 

 

 

[NHT:] Dette kan være en forslag at tage op inden næste eftersyn. Her er måske 

en grænseflade med Novafos, der bør drøftes først(?). Tagnedløb er husejers 

ansvar. Opgaven kan bedst udføres i forbindelse med et eftersyn.  
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Før    Efter 
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Kloakmesterens trøje => søm i brønden bør undgås. 

 

Søm i brønd – begrænset plads – her var det kun trøjen der hang fast.  

 

 

Billederne til rapporten er taget under eftersynet, udvalgt og samlet heri af 

kloakmesteren.  

Niels, nr. 61 har suppleret med koordination og tekstredigering. 

 

Niels Holten-Tingleff (NHT) 

Eftersyn afsluttet april 2021. Rapport redaktion afsluttet den 12. maj 2022. 


