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Hvor må vi ryge, når vi ikke er hjemme? 
Rygeloven i praksis 
 
Folketinget vedtog i sommeren 2007 lov om røgfri miljøer. Hovedreglen er, at 
rygning ikke er tilladt indendørs på alle offentlige og private arbejdspladser, 
institutioner og skoler for børn, unge og voksne, i det offentlige rum, i 
kollektive transportmidler, taxaer og på serveringssteder.  
 
Loven indeholder en længere række undtagelser. Generelt er der adgang til at 
indrette rygekabiner og rygerum på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i 
det offentlige rum, på serveringssteder m.v. Hertil kommer undtagelser for 
bl.a.: Arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person; små 
værtshuse med alkoholbevilling og et serveringsareal under 40 m2 m.v.; 
væresteder for socialt udsatte; bolig eller værelser for beboere på plejehjem 
og lignende. 
 
Arbejdstilsynet opgave er at føre tilsyn med overholdelse af lovgivningen om 
røgfrie miljøer. 
 
Hvis en virksomhed eller ansatte er uenig i påbudet fra Arbejdstilsynet, kan de 
klage til Arbejdsmiljøklagenævnet. Det er der mange, som har benyttet sig af. 
 
Mange vil ryge videre 
I 2008 og i 1. halvår af 2009 har nævnet modtaget 25 klager over påbud om 
at skodde cigaretterne indendørs. Nævnet har afgjort og offentliggjort 19 
afgørelser efter lov om røgfri miljøer. Afgørelserne spænder meget vidt.  
 
8 eksempler på rygeloven i praksis 
 
Er en mundtlig rygepolitik god nok til en ansat?  
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at en mundtlig rygepolitik opfyldte lovens 
krav, selvom der kun var én ansat i den pågældende virksomhed. 
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 4 fra 2008, sag nr. 6.  
 
Hvad er et serveringsareal?  
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at hvis der kan købes mad og drikke i eller 
ved salgsstedet, er der tale om et serveringsareal.  
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 2 fra 2009, sag nr. 16. 
 
Hvordan beregnes serveringsarealerne størrelser?  
Størrelsen af arealet har betydning for, om der må ryges på et serveringssted, 
da loven giver tilladelse til rygning, hvis serveringsarealer er under 40m².  
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 4 fra 2008, sagerne nr. 12, 13 og 14, i Nyhedsbrev 
nr. 2 fra 2009, sagerne nr. 18 og 19 samt i Nyhedsbrev nr. 3 fra 2009, 
sagerne nr. 13, 14 og 16.  

http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_04_2008_30_12_2008_15_09.pdf
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_02_2009_03_06_2009_09_02.pdf
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_04_2008_30_12_2008_15_09.pdf
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_02_2009_03_06_2009_09_02.pdf
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_02_2009_03_06_2009_09_02.pdf
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/AMK_Nyhedsbrev_03_2009_10_09_2009_16_33.pdf
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Hvorfor har adgangsforholdene betydning?  
Adgangsforhold til værtshuse mv. kan have betydning, idet loven fastsætter, 
at Arbejdstilsynet eller Arbejdsmiljøklagenævnet kan give tilladelse til, at der 
må ryges i små værtshuse og udskænkningssteder, der befinder sig under 
samme tag som et andet serveringssted. Det kræver dog, at der er 
selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det fremstår som et 
selvstændigt værtshus for gæsterne/publikum. 
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 4 fra 2008, sagerne nr. 7 og 8 og i Nyhedsbrev nr. 
2 fra 2009, sag nr. 20. 

 
Har offentligheden adgang?  
Hvis offentligheden har adgang, må ingen ryge.  
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 4 fra 2008, sag nr. 10. 

 
Har klagen opsættende virkning?  
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at der efter arbejdsmiljøloven kan 
tillægges en klage over et strakspåbud opsættende virkning  
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 3 fra 2008, sag nr. 3 og i Nyhedsbrev nr. 4 fra 
2008, sag nr.10. 

 
Hvornår er der tale om rygekabine/rygerum?  
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der i lov om røgfri miljøer er krav, der skal 
opfyldes, før man kan bruge betegnelsen rygekabine/rygerum 
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 2 fra 2009, sag nr. 17 og i Nyhedsbrev nr. 3 fra 
2009, sag nr. 15. 

 
Hvornår er der tale om en arbejdsplads?  
Arbejdsmiljøklagenævnet har hjemviste en klage til Arbejdstilsynet om 
rygeforbud i privat bil, som blev benyttet i forbindelse med transport mellem 
arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet manglede at oplyse, om transporten var 
arbejdstid.  
Læs mere i Nyhedsbrev nr. 2 fra 2009, sag nr. 21. 
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