
 

Lovgivning 
 

Hvem må butikkerne sælge cigaretter til? 
Det er forbudt at sælge cigaretter til børn og unge under 18 år.  

Der er et krav om, at butikker, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve 
fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis ekspedienten er i tvivl om, at kunden er 
fyldt 18 år.  

Butikker skal skilte med, at kunden kan forvente at skulle vise billedlegitimation, hvis 
ekspedienten er i tvivl om, at kunden er over 18 år. 

Hvor må man ryge? 
Siden man fandt ud af, at passiv rygning er skadelig, er politikerne begyndt at lave 
regler og love for, hvor man må ryge. Det er for at beskytte ikke-rygerne mod røg. 

Fra den 15. august 2007 har det været forbudt at ryge på arbejdspladser, i skoler og 
institutioner, på barer og restauranter, i tog, busser og taxaer og andre offentlige 
steder. Den 15. august 2012 blev loven skærpet yderligere. Her kan du se, hvad loven 
siger om hvert enkelt område: 

Folkeskolen: Det er forbudt at ryge på matriklens område.  

Uddannelsessteder: Det er forbudt at ryge på uddannelsessteder, som optager flest 
unge under 18 år. Hvis et uddannelsessted har flest optagne over 18 år, vil de stude-
rende ikke være beskyttet af rygeloven. Dette er for eksempel tilfældet på nogle 
produktions- og erhvervsskoler.  

Arbejdspladser: Man må ikke ryge på sin arbejdsplads – heller ikke hvis man sidder 
på et enkeltmandskontor. Arbejdspladsen kan beslutte at indrette rygerum eller ry-
gekabiner, hvor medarbejderne må ryge, men der skal skiltes med, at luften omkring 
rygerummet er sundhedsskadelig.  

Offentlige steder: På alle steder med offentlig adgang er det forbudt at ryge inden-
dørs. Det gælder f.eks. posthuse, butikker, biografer, biblioteker, sportshaller, 
idrætsklubber, venteværelser og lignende. Man må kun ryge, hvis stedet har indret-
tet rygerum eller rygekabiner.  

Transport: Det er forbudt at ryge i busser, tog, metro, S-tog og i taxaer. Pr. 1. juli 2014 
er det også forbudt at ryge i ventezonerne – eksempelvis på busstoppesteder og 
togperroner – hvor der typisk er mange mennesker samlet.  

Caféer og restauranter: Der er forbudt at ryge indendørs på caféer og restauranter. 
Hvis ejeren har indrettet rygerum, må gæsterne ryge her. Små værtshuse på under 
40 m2, der ikke sælger mad, kan beslutte, at man godt må ryge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


