Disponentförbundet

FASTIGHETSFÖRBUNDET

BAKGRUNDSFAKTA: VERKTYG FÖR ANSÖKAN HOS KOMMUNEN OM MEDDELANDE AV RÖKFÖRBUD
Bakgrund
Totalreformen av tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016. Lagen ger bostadssammanslutningar rätt att ansöka
om rökförbud på balkongerna till lägenheterna, utomhusområden som används av lägenheterna och till och
med inne i lägenheterna. Rökförbuden meddelas på ansökan av bostadssammanslutningen av den
kommunala myndigheten som övervakar tobakslagen. En enskild boende har inte rätt att ansöka om
rökförbud hos myndigheten.
Tröskeln för meddelande av rökförbud på balkonger till lägenheterna och utomhusområden som används av
lägenheterna är i princip låg. Kommunen ska meddela rökförbud, om det på grund av konstruktioner eller
andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan lägenhet eller
en annan balkong eller till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet.
Förbudet meddelas i regel på basis av ansökan och bilagorna till den.
Rökförbud får meddelas i ett bostadsrum i en lägenhet i undantagsfall och under vissa strängare
förutsättningar. Förbud kan meddelas endast om spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring
av konstruktionerna skäligen kan förhindras och bostadsrummets innehavare innan förbudet meddelas har
getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder.
Beslut om ansökan hos myndighet om att rökförbud meddelas fattas i bostadsaktiebolag med
majoritetsbeslut. Ansökan om förbud förutsätter att innehavarna av de lägenheter som förbudet avses gälla
ska höras innan ansökan görs. En allmän beskrivning av processen för rökförbud ges nedan i diagram 1.
Processen hos den kommunala myndigheten har beskrivits i diagram 2.
Förbud som meddelats av myndigheten är i regel permanenta. I bostadssammanslutningar är det klokt att
noggrant överväga innan man går in för att ansöka om rökförbud hos myndigheten. Det rekommenderas att
problemsituationer som gäller tobaksrökning i första hand avgörs genom diskussion och till exempel genom
att en särskild plats för rökning anvisas inom fastighetens område.
Lagstiftning:
Tobakslagen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160549
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rökrum:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161113
Verktyg för rökförbud som meddelats av myndigheten
För att göra processen för rökförbud smidigare har Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Valvira och
Miljöcentralen i Helsingfors tagit fram följande verktyg:
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Anvisning till husbolag om rökförbud (del A)
Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning
(del B)
Bilagor:
Blankett för hörande av lägenhetens innehavare enligt tobakslagen
Exempel på ifylld mallblankett
Blankett för ansökan om rökförbud
Anvisningarna gäller rökförbud som meddelas för balkongerna till lägenheterna och för utomhusområden
som används av lägenheterna. Anvisningarna kommer under våren 2017 att kompletteras till att även
omfatta rökförbud som meddelas inne i en lägenhet.
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Diagram 1: Allmän beskrivning av
processen för rökförbud

Diagram 2: Processen hos den
kommunala myndigheten

Initiativ (aktieägare eller styrelsen)

Mottagande av ansökan

Styrelsens beslut om
sammankallande av bolagsstämma

Behandling av ansökan,
tilläggsutredning, hörande
och vid behov inspektioner

Kallelser till bolagsstämma och
hörande av lägenhetsinnehavarna

Beslut och delgivning

Beslut av bolagsstämman
+ klandertid 3 mån

Verkställande efter
besvärstidens utgång eller när
överklagandet slutligt avgjorts

Beredning av ansökan och
inlämning till kommunen utan
dröjsmål
(styrelsen eller disponenten)

Övervakning på basis av
angivelser

Rökning trots förbud påvisats
genom inspektion
Mottagande av ansökan

Behandling av ansökan,
tilläggsutredning, hörande och vid
behov inspektioner

Beslut och delgivning

Övervakning på basis av angivelser

Hörande om förordnande att
att upphöra med rökning
samt föreläggande av vite
förordnande att upphöra med
rökning trots förbud,
föreläggande av vite
Inspektion på basis av
angivelser, rökning påvisad
genom inspektion
Hörande om utdömande av
vite

Utdömande av vite
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