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Formålet med politikken er at forebygge sundhedsskadelige effekter af 

passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv 

rygning.  

Politikken er udarbejdet på baggrund af lov om røgfri miljøer. Vedtaget af 

Folketinget den 29. maj 2007. Kerteminde kommune skal som 

arbejdsgiver udarbejde en skriftlig rygepolitik, og gøre den tilgængelig for 

alle medarbejdere. De enkelte virksomheder og afdelinger kan i 

forlængelse af denne politik udarbejde et lokalt tillæg som yderligere 

præcisere særlige lokale forhold  

 

Arbejdspladser  

Det er ikke tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser eller i kommunale 

bygninger i Kerteminde kommune.  

Det er ikke tilladt at ryge i Kerteminde kommunes transportmidler. 

Det er den stedlige leders ansvar, at bestemmelserne om røgfri miljøer 

overholdes.  

 

Institutioner for børn og unge  

På kommunale børneinstitutioner, skoler, sportshaller og lignende 

institutioner, der fortrinsvis er beregnet for børn og unge, er det ikke tilladt 

for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.  

For øvrige personer er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn 

og unge færdes. 

Der kan efter lokal bestemmelse anvises et udendørs område hvor 

rygning er tilladt for voksne (16 år.) Rygeområdet skal være afskærmet i 

forhold til institutionens øvrige udendørsarealer 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/2 Særlige arbejdspladser  

For døgninstitutioner, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års 

alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det 

er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.  

 

På plejehjem, døgninstitutioner og lignende, der også fungerer som bolig, 

bestemmer den enkelte beboer, om der må ryges eller ikke i det værelse 

eller de værelser, der tjener som dennes private hjem.  

 

Det kan pålægges beboerne ikke at ryge i deres værelser i den tid, hvor 

de ansatte opholder sig dér.  

 

I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, kan det 

efter lokal afgørelse besluttes, at rygning er tilladt i  ét rum.  

 

I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af 

hjemmehjælp og lignende, kan det som forudsætning for ydelsen 

pålægges beboerne ikke at ryge i den tid, hvor personalet opholder sig i 

boligen.  

 

Dagplejen 

I den kommunale dagpleje må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i 

dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og 

opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.  

 

 

Sanktioner 

Overtrædelse af rygeforbuddet behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens 

ansættelse. Overtrædelser af rygeforbuddet sidestilles med misligholdelse af 

ansættelsesforholdet og kan i yderste konsekvens medføre afskedigelse.  

  

 

Ikrafttræden  

Politikken træder i kraft den 1. august 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 


