Ny lag om tobak och
liknande produkter
Den 1 juli 2019 träder en ny lag i
kraft som bland annat innebär att:
rökning av tobak förbjuds på uteserveringar
rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och
vattenpipor, inte längre är tillåten på
uteserveringar

Vill du ha mer
information?

NY TOBAKSLAG
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Kontakta oss

Information till dig som driver serveringsrörelse

Telefon: 0479-52 83 54
E-post: miljobygg@osby.se
Anmälningsblanketter och mer
information finns på kommunens
hemsida www.Osby.se

mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är
placerade så att alla gäster måste
passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller
dryck ske.
Kommunstyrelseförvaltning,
Miljö och bygg
283 80 Osby
Västra Storgatan 35
Telefon 0479-52 80 00 vx
miljobygg@osby.se

Kort information om
de nya reglerna
Vad innebär rökförbudet för dig?
Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering.
Genom att plocka bort askkoppar
och annat som uppmuntrar
till rökning, samt genom information till dina gäster kan du bidra till
att förbudet efterlevs.
Om du säljer tobak på restaurangen
Då måste du ansöka om tillstånd
hos kommunen, fråga oss för mer
information om hur du gör detta.

Varför införs förbudet?
Ett av målen i den svenska
tobakspolitiken är att rökningen
ska minska eftersom den är skadlig för människors hälsa. Sedan
2005 råder rökförbud inne på
restauranger och lagstiftaren vill
nu ta ytterligare ett steg mot ett
rökfritt samhälle.
En god arbetsmiljö för anställda
Genom förbudet slipper också de
anställda på restauranger och
cafeér utsättas för gästernas
tobaksrök.
Sedan rökförbudet inomhus infördes har de anställda och gäster
fått en bättre miljö att vistas i.

Rökförbudet omfattar mer än
bara cigaretter
Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning
än tobak inte längre får användas
på uteserveringar.
Från det att lagen träder i kraft
den 1 juli 2019 får inte gäster på
uteservering använda:
e-cigaretter
vattenpipor, med eller utan tobak
annat som till användningssättet
motsvarar rökning, men som inte
innehåller tobak

