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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 
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Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
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010-224 40 22 
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www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsavdelningen 

Enheten för social hållbarhet 

Miia Vuolama 
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010-22 44 368 

miia.vuolama@lansstyrelsen.se 

 

 

 Kommunstyrelsernas ordförande samt  

Kommunchefer i  

Västra Götalands län  

  

 

 

 

 

Information om nya rökfria miljöer och kommunens ansvar  

 

Den 1juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 

kraft. Lagen innebär bl.a. att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning 

samt att det införs krav på säkerhetsmärkning på tobaksförpackningar. En av 

de stora förändringarna är att det införs flera nya områden utomhus där rök-

ning blir förbjuden. Med detta brev vill Länsstyrelsen informera kommu-

nerna om rökförbudet samt om kommunernas ansvar i upprätthållandet av 

rökförbudet.  

 

 

Varför införs det bestämmelser om rökfria miljöer? 

Rökförbudet har i huvudsak tre olika syften: 

• Folkhälsa. När rökförbud infördes i inomhusmiljöer minskade både 

rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Utgångs-

punkten är att rökförbudet utomhus kommer att ha en liknande ef-

fekt.  

• Tillgänglighet. Utomhusmiljöer ska bli mer tillgängliga för personer 

som inte vill, eller av hälsoskäl inte bör, utsättas för rök.  

• Avnormalisering. En minskning av den sociala exponeringen för 

rökning är en viktig åtgärd för att avnormalisera rökning.  

 

 

Var blir det förbjudet att röka? 

Det kommer att införas rökförbud på ett flertal nya platser utomhus: 

• på uteserveringar till restauranger och caféer 

• på utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, t.ex. perronger, buss-

hållplatser och taxizoner. 

• på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning, såsom 

arenor och stadium. Om idrottsanläggningen används för andra akti-

viteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den 

fortfarande av rökförbudet. 

• på lekplatser dit allmänheten har tillträde samt  

• utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. 
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Vilka produkter omfattas av förbudet? 

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak blir det även förbju-

det att använda elektroniska cigaretter samt röka örtprodukter eller vatten-

pipa på dessa miljöer. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på 

annat sätt upphettad tobak. 

 

 

Vem är ansvarig för rökförbudet? 

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan 

grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller 

ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till 

att bestämmelserna om rökförbud följs. 

 

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över loka-

len eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett 

om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré 

går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsäga-

ren ansvaret för att rökförbudet följs. 

 

När det gäller lekplatser och busshållplatser och andra utomhusområden för 

kollektivtrafik så är de i stor utsträckning belägna på kommunal mark. I de 

fallen är kommunen ansvarig för rökförbudet. 

 

 

Vad behöver de ansvariga göra? 

Den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ska: 

• sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet  

• ta bort askkoppar från rökfria miljöer. 

• informera om rökförbudet. Om en person trots tillsägelser röker ska 

den avvisas. Det finns dock ingen rätt för den ansvarige att avlägsna 

en person som röker; det får endast polisen och ordningsvakter göra.  

 

 

Tillsynsmyndighet  

Kommunen har tillsyn över rökfria miljöer. Länsstyrelsen utövar tillsyn 

inom länet. I det ingår bl.a. att följa kommunernas verksamhet och biträda 

kommunerna med information och råd. 

 

 

 

 

 

Lena Malm  

Avdelningschef  

Samhällsavdelningen  

 

För kännedom till: 

Handläggare rökfria miljöer i länets kommuner  


