INFORMATION RESTAURANGER
Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019
Förändringarna med den nya lagen om tobak och liknande produkter som ersätter
tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare är i korthet:
Rökfria uteserveringar och entréer

Utökat rökförbud

Från 1 juli 2019 är det förbjudet att
röka på uteserveringar och utanför
entréer till rökfria lokaler. Du har
ansvar för att det inte röks utanför
entrén eller på uteserveringen till din
restaurang.

Från den 1 juli omfattar rökförbudet
utöver tobak även elektroniska
cigaretter, örtprodukter och andra
produkter som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.

Du får inte avsätta en särskild del av
uteserveringen för rökning. Där du
som näringsidkare och ansvarig för
restaurangen har servering är du även
ansvarig för rökförbudet.

Detta innebär bland annat att all
vattenpipsrökning utan tobak och
nikotin omfattas av förbudet.

Som ansvarig ska du genom skyltning
tydligt informera om rökförbudet och
vid behov ingripa med information
och tillsägelser. Om någon trots
tillsägelse röker får denne avvisas.

Från 1 juli 2019 måste du som vill
sälja tobak ansöka om tillstånd hos
kommunen. Tillstånd krävs även för
försäljning av tobak från automater.

Rökförbudet börjar gälla den 1 juli
2019.
Rökförbudet inomhus
Som tidigare är det förbjudet att röka
tobak på serveringar inomhus. Med
den nya lagen utökas rökförbudet till
att omfatta alla former av rökning.
Med nya lagen är det förbjudet att röka
utanför entréer till rökfria lokaler.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Du som redan har anmält
tobaksförsäljning före 1 juli 2019 får
fortsätta din försäljning, men måste
senast den 31 oktober 2019 ansöka om
tillstånd. Vänd dig till din kommun för
mer information.
Kontaktuppgifter till kommunen

Med den nya lagen är det olagligt med
rökning på rökcaféer utan särskilt
avsedda rökrum.
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