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Den 15. august 2012 trådte Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i kraft. Loven er på en række områder 

en skærpelse af den oprindelige lov om røgfri miljøer fra 2007. 

 

Forhandling og Personalejura har i den forbindelse udarbejdet notat af 13. august 2012, hvori beskrives æn-

dringer af loven, som har generel betydning for Vejle Kommune, herunder for personale ansat i Vejle Kom-

mune. 

 

Nærværende notat omhandler lovændringens betydning for kultur- og idrætsområdet: 

 

 

1. Idrætsanlæg i forbindelse med skoler m.m.: 

 

Fra 15. august 2012 gælder som hovedregel et totalt rygeforbud på skoler og institutioner for børn og unge 

fortrinsvist under 18 år - herunder folkeskoler, frie grundskoler, daginstitutioner, fritidshjem, klubtilbud, 

ungdomsskoler, kostskoler/efterskoler, døgninstitutioner, opholdssteder og lignende for børn og unge. 

 

Det totale rygeforbud gælder på hele skolens eller institutionens område, såvel indendørs som udendørs – 

afgrænset af matriklen – uanset om institutionens område af besøgende opfattes som en del af det offentlige 

rum, en park eller lignende. 

 

Rygeforbuddet gælder hele døgnet i alle sammenhænge og for alle, der opholder sig på skolen eller instituti-

onen, herunder børn, unge, forældre, tilskuere, trænere, gæster og ansatte. 

 

Såfremt der i tilknytning til skolen eller institutionen – forstået som beliggende på skolens eller institutionens 

matrikel – sker anvendelse af idrætsanlæg – herunder haller, gymnastiksale, udendørs boldbaner og lignen-

de, gælder det totale rygeforbud ligeledes. 

 

Med andre ord må der hverken ryges indendørs eller udendørs på idrætsanlæg beliggende på skolers eller 

institutioners matrikel. Forbuddet gælder alle, herunder idrætsudøvere, tilskuere, forældre, trænere m.fl. – og 

er gældende alle ugens dage og døgnets timer. 

 

Øvrige udendørs idrætsanlæg er ikke omfattet af loven. 

 

 

2. Indendørs lokaliteter – øvrige idrætshaller, forsamlingshuse, foreningslokaler m.m.:                

 

Der er fortsat rygeforbud i indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang – uanset beliggenhed. 
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Dette gælder alle offentlige tilgængelige lokaliteter, uanset om det er en privat, en foreningsejet eller en of-

fentlig lokalitet. 

 

På den baggrund er der fortsat rygeforbud indendørs i alle idrætshaller og forsamlingshuse. 

 

For øvrige foreningslokaler gælder pr. definition, at disse er offentlige tilgængelige, hvis der er fri adgang til 

at melde sig ind i foreningen. I så fald er det ikke tilladt at ryge i indendørs foreningslokaler. 

 

 

3. Øvrige institutioner i forbindelse med skoler m.m.: 

 

Fra 15. august 2012 vil der endvidere være forbud mod udendørs rygning i foreningslokaler, herunder aften-

skoler – såfremt foreningen eller aftenskolen afvikles på skoler m.m. jf. det anførte under punkt 1. 

 

Tilsvarende gælder udendørs ved forsamlingshuse i det omfang, disse er beliggende på en skoles matrikel. 

Dette ses f.eks. at være tilfældet ved Nørup Sognegård, hvor der således heller ikke må ryges på skolens 

parkeringsplads. 

 

 

4. Øvrige institutioner: 

 

1. Vingsted Historiske Værksted vil i henhold til stedets formål være omfattet af lovens regler for skoler og 

institutioner for børn og unge. Herefter vil det totale rygeforbud jf. punkt 1 også gælde for Vingsted Histori-

ske Værksted. 

Med andre ord må der ikke ryges indendørs eller udendørs på hele matriklen. 

 

2. Musikskolen (og Ungdomsskolen) er ligeledes omfattet af lovens regler for skoler og institutioner for børn 

og unge. 

Det er således ikke tilladt at ryge indendørs eller udendørs på skolens matrikel. 

 

3. I Xeneriet og Bunkeren er der forbud mod rygning – dels er der tale om en institution for børn og unge og 

dels er der tale om offentlig adgang.  

På grund af beliggenheden i Spinderihallerne antages det dog, at forbuddet mod udendørs rygning - i dette 

tilfælde - alene gælder i umiddelbar tilknytning til Xeneriet og Bunkeren og ikke på hele Spinderihallernes 

matrikel. 
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