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Rygning  

Rygepolitikken skal sikre at medarbejderne i Silkeborg Kommune kan færdes i et røgfrit 
arbejdsmiljø uden gener og sundhedsfare fra passiv rygning. Rygning er derfor forbudt i Silkeborg 
Kommunes bygninger og køretøjer. Forbuddet gælder også for borgere, leverandører og 
håndværkere m.fl.  
Rygepolitikken gælder alle ansatte i Silkeborg Kommune og understøtter lovgivningen om røgfrie 
miljøer. Rygepolitikken gælder også for E-cigaretter.  

Overtrædelse af rygepolitikken  
Overtrædelse af rygepolitikkens regler behandles på samme måde som overtrædelse af andre 
regler på arbejdspladsen, og kan medføre påtale, advarsler eller afskedigelse.  

Lederens ansvar  

Lederen skal sørge for, at medarbejdernes rygning ikke er til gene for udførelsen af det daglige 
arbejde. Lederen må derfor sikre, at medarbejderne kun ryger i det omfang og på tidspunkter, 
hvor det kan forenes med opgaverne og forholdene på arbejdsstedet.  

Det er lederens ansvar at sørge for, at medarbejderne anvises et sted udendørs, hvor der må 
ryges. 

Medarbejderens ansvar  

Medarbejdere skal begrænse rygning i arbejdstiden mest muligt. Man må kun holde pauser for at 

ryge, hvis det kan forenes med opgaverne og forholdene på arbejdsstedet.  

Rygning på institutioner og skoler for børn og 
unge under 18 år  

Man må ikke ryge på matriklen i børneinstitutioner, skoler, uddannelsessteder, døgninstitutioner, 
anbringelsessteder og lignende for børn og unge under 18 år. Rygeforbuddet omfatter alle arealer 
både indendørs og udendørs.  

• Rygeforbuddet gælder både på kommunens og selvejende institutioner. 
• Rygeforbuddet omfatter alle, der opholder sig på matriklen – også håndværkere, forældre 

mv. 
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• Rygeforbuddet gælder også, når institutionens lokaler bliver brugt til andre formål (af 
foreninger, til skolefester mv.) 

Særlige regler når borgeren ryger  

På nogle arbejdspladser kan ansatte opleve situationer, hvor borgeren ryger. Silkeborg Kommune 
kan derfor ikke garantere en røgfri arbejdsplads. Derfor skal lederen beskrive lokale retningslinjer 
for hvordan risikoen for passiv rygning begrænses mest muligt 

Der gælder følgende undtagelser til rygeforbuddet:  

• Plejehjem, døgninstitutioner, botilbud, hvor borgeren selv kan beslutte, om der må ryges i 
egen bolig: Lederen kan pålægge borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor de ansatte 
opholder sig i boligen. 

• I borgerens private hjem: Lederen kan pålægge borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor de 
ansatte opholder sig i hjemmet. 

• Væresteder og lignende tilbud til socialt udsatte. Her begrænses rygningen til et aflukket 
rygerum og det skal sikres, at røgen ikke spredes. 

 


