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Uddrag af MT Højgaards alkohol- og rusmiddelpolitik 

 

Uddrag af MT Højgaards alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for alle vores samarbejdspartnere, 

leverandører og underentreprenører på MT Højgaards byggepladser og kontorer. 

Det er ikke tilladt at møde op påvirket eller indtage alkohol eller andre former for rusmidler på MT 

Højgaards byggepladser og kontorer. Dette gælder også ved transport til og fra byggepladser og 

kontorer samt i frokostpausen og i andre pauser. 

Hvis der er en konkret begrundet mistanke om påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, kan man 

blive udtaget til kontrol, og organiserede stikprøvekontroller på byggepladser og kontorer kan også 

forekomme. Alkoholtests vil blive udført med et alkometer, og tests for narkotika vil, hvor det er mu-

ligt, blive udført af en læge i enerum og med anerkendte testredskaber. Der er pligt til at medvirke 

til sådanne tests. Testresultaterne fra stikprøvekontroller kan blive brugt i anonymiseret form som 

dokumentation over for bygherren, hvor påkrævet. Testresultater kan blive brugt i ikke-anonymise-

ret form under hensyntagen til GDPR-lovgivning og helbredsoplysningsloven, hvis dette er et tvun-

get krav fra bygherren. 

Overtrædelse af alkohol- og rusmiddelforbuddet vil første gang medføre en skriftlig advarsel til den 

pågældende virksomhed. Virksomheden skal tage hånd om den enkelte medarbejder og sikre, at 

situationen ikke gentages. Sker det igen i samme virksomhed uanset hvilken medarbejder, der har 

forbrudt sig mod politikken, vil kontrakten med virksomheden kunne ophæves. 

Ved særlige lejligheder er det dog tilladt at byde på vin og/eller øl. Samtidig skal der altid tilbydes 

alkoholfrie drikke. Særlige lejligheder er fx mærkedage og i forbindelse med sociale og faglige ar-

rangementer, som afholdes uden for normal arbejdstid. Arrangementerne kan afholdes i forbin-

delse med arbejdstids ophør eller senere og skal aftales med den lokale MT Højgaard-ledelse. 

Genoptagelse af arbejde efter indtagelse af alkohol (eller andre rusmidler) er ikke tilladt. 

Undtagelse fra alkoholforbuddet er desuden beboelsesområder på byggepladser uden for arbejds-

tid, medmindre der lokalt er fastsat andre retningslinjer. 


