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Den 4. december 2012 

 

Aarhus Kommunes rygepolitik – retningslinjer og sankti-

onsmuligheder 

 

Byrådet har den 15. august 2012 vedtaget en rygepolitik for Aarhus 

Kommunes medarbejdere. Det følger af rygepolitikken, at: 

 

- Kommunens institutioner, bygninger og materiel skal være røg-

frie 

- Ansatte må ikke udsættes for passiv rygning i arbejdstiden og 

selv ryge i arbejdstiden 

 

Aarhus Kommunes nye rygepolitik er derfor grundlæggende, at: 

 

Ansatte i Aarhus Kommune må ikke ryge i arbejdstiden.  

 

FAQ: 

 

1. Må jeg ryge i selvbetalte pauser?  

Ja. Men du må ikke ryge i Aarhus Kommunes institutioner, bygninger, 

materiel og på udendørsarealer, der hører til bygningen eller instituti-

onen (matriklen) – heller ikke i selvbetalte pauser.  

 

Der kan normalt ikke gives tilladelse til, at du holder selvbetalte pau-

ser med det ene formål, at du kan ryge. 

 

Det er reguleret i de enkelte overenskomster, om du har selvbetalte 

pauser. I de overenskomstfastsatte selvbetalte pauser må du ryge 

udenfor matriklen. 

  

Hvis du går i uniform, eller du på anden tilsvarende måde direkte kan 

identificeres med Aarhus Kommune, gælder der særlige regler, se ne-

denfor under punkt 3.  

 

2. Må jeg ryge, når jeg transporterer mig fra et arbejdssted til et an-

det i arbejdstiden?  

Det er ikke tilladt at ryge i Aarhus Kommunes transportmidler. Du må 

gerne ryge, hvis du kører alene i din egen bil udenfor Aarhus Kommu-

nes matrikel, og dermed ikke udsætter kollegaer eller borgere for pas-

siv rygning. 

 



Hvis du går i uniform, eller du på anden tilsvarende måde direkte kan 

identificeres med Aarhus Kommune, gælder der særlige regler, se ne-

denfor under punkt 3.  

 

3. Må jeg ryge, hvis jeg bærer uniform eller lignende? 

Du må ikke ryge, hvis du bærer uniform fra Aarhus Kommune, eller 

hvis du på anden tilsvarende måde direkte kan identificeres med Aar-

hus Kommune.  

 

Dette gælder f.eks. også i selvbetalte pauser, og når du transporterer 

dig fra et arbejdssted til et andet.   

 

4. Må jeg ryge, når jeg arbejder hjemme?  

Du må gerne ryge, når du arbejder hjemme, så længe du ikke udsæt-

ter kollegaer eller borgere for passiv rygning i arbejdstiden.  

 

Du må aldrig ryge i lokaler, der er indrettet til lege- og opholdsrum i 

kommunale dagplejehjem.  

 

5. Må jeg ryge elektroniske cigaretter i arbejdstiden? 

Du må ikke ryge elektroniske cigaretter i arbejdstiden. Det vil sige, at 

der gælder de samme retningslinjer for elektroniske cigaretter som for 

almindelige cigaretter. 

 

6. Hvad sker der, hvis jeg overtræder forbuddet og ryger i arbejdsti-

den?  

En overtrædelse af rygeforbuddet skal sanktioneres efter de alminde-

lige ansættelsesretlige regler. 

 

Det skal altid være en konkret vurdering, hvordan en overtrædelse af 

rygeforbuddet skal sanktioneres. 

 

Hvis du overtræder rygeforbuddet vil overtrædelse første gang nor-

malt medføre en påtale eller advarsel. Ved gentagelse kan overtræ-

delse medføre advarsel, afsked eller i grovere tilfælde bortvisning. 

 

Formildende eller skærpende omstændigheder kan påvirke den kon-

krete vurdering.   

 

7. Er det gratis at deltage i et rygestopkursus?  

Ja, Aarhus Kommune tilbyder gratis hjælp til rygestop. 

 

8. Skal jeg selv betale for nikotinplastre og nikotintyggegummi?  

Ja, du skal selv betale. 


