
LOV nr 607 af 18/06/2012 Gældende 
Offentliggørelsesdato: 19-06-2012 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Ændrer i/ophæver 

LOV nr 512 af 06/06/2007•

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, 

vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft.«

2. § 6, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som 

arbejdsplads for én person ad gangen.«

3. I § 6 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. Arbejdspladser, der har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal ved synlig 

skiltning informere om, at luften i omgivelserne uden for disse kan være sundhedsskadelig.
Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udstedelse, udformning, opsætning m.v. af 

skiltning i medfør af stk. 4.«

4. § 7 affattes således:

»§ 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale 
ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign. , der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på 
institutionens område, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer 
under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, 
er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1.

Stk. 4. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at 
det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Stk. 5. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge 
under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens 
område.

Stk. 6. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioners område, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det 
er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen.«

5. § 8 ophæves.

6. Overskriften før § 9 ophæves.

7. § 9 ophæves.

8. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Det kan ligeledes pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum.«

9. I § 26, stk. 2, udgår »indendørs«.

10. I § 33 ændres »2011-12« til: »2014-15«.

§ 2
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Loven træder i kraft den 15. august 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag
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