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Information om entréer
till offentliga lokaler

Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler
Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra
utrymme som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det
saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller
utrymmet innanför entrén.
Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och
rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller
utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i
varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig
och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla
rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet
med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga
personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och
ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras
för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en
entré ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som
är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet
och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon
trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den
som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom
det område som är rökfritt.

Produkter som omfattas av rökförbudet
Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter
för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Kommunens ansvar
Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte
efterlevs meddela föreläggande till den som är ansvarig. Förelägganden
kan vara med eller utan vite.
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