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Politik for Røgfri Arbejdstid 
 
Byrådet har på deres møde den. 8/10 2020 besluttet, at indføre Røgfri Arbejdstid for kommunens ansatte.  
 
Formål: 
 

 Formålet med Røgfri Arbejdstid er, at alle i Faxe Kommune kan bo, færdes og arbejde i et røgfrit 
miljø. 

 Faxe Kommune vil fremme medarbejdernes sundhed og skabe en kultur på arbejdspladsen, som 
understøtter, at ingen medarbejdere begynder at ryge, og som støtter medarbejdere, der ønsker at 
holde op med at ryge. 

 Vi ønsker at Faxe Kommunes ansatte optræder som gode rollemodeller, så vi sammen kan påvirke 
børn og unge til sund levevis. 

 Vi understøtter Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens målsætning om en røgfri generation 2030, 
hvor målet er, at tobakken ikke skal gives videre til næste generation. 

 

Politikkens indhold: 
 

 Røgfri Arbejdstid betyder, at der ikke må ryges, dampes eller snuses1 i arbejdstiden, hverken 
indendørs, udendørs, udenfor matriklen, i transport mellem to opgaver, eller i private hjem.  

 Arbejdstid defineres som den tid man er på arbejde, får løn og står til rådighed. 
 Ansatte, der overenskomstmæssigt har selvbetalte pauser, kan ryge i disse pauser udenfor 

matriklen.  
 
 
 
Særlige arbejdspladser 
 

 På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer 
pålægges ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der. 

 I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, 
kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet 
opholder sig i boligen.  

 
1 Røgfri Arbejdstid indbefatter alle tobaks- og nikotinbaserede produkter, dog undtaget medicinske 
nikotinerstatningsprodukter, der indtages i forbindelse med rygestop. 
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 I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug 
for dagpleje, når der passes børn. 
o Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele 

døgnet. 

Støttemuligheder 
 
Der findes flere forskellige støttemuligheder, kontakt Faxe Kommunes rygestoprådgiver for nærmere info. 
 
Håndtering af rygeregler 
 
Der er tillid til, at de ansatte overholder de givne regler. En overtrædelse af rygeforbuddet sanktioners efter 
de almindelige ansættelsesretlige regler. 
 
Lovgrundlag  
 
Faxe Kommunes rygepolitik bygger på lov om røgfri miljø og lov om elektroniske cigaretter mv. 
 
Ikrafttrædelse  
 
Røgfri Arbejdstid træder i kraft 1. juli 2021. 
 
 
 
 


