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Endringer i tobakksskadeloven i kraft fra 1. juli 2014 - Røykfrie inngangspartier,
tobakksfrie barnehager m.v.

Omfattende endringer i tobakksskadeloven ble vedtatt i april 2013. De vedtatte endringene
trer i kraft til forskjellige tidspunkter. Fra 1. juli i år innføres blant annet røykfrie
inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner. Fra samme tidspunkt
innføres også tobakksforbud i barnehagers lokaler og uteområder. Vi har i et tidligere brev
særskilt informert kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn m.v. om den nye
lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskole og videregående
skole. Vi vil med dette informere om øvrige endringer av særskilt betydning for disse
instansene.

Røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter
Fra 1. juli i år skal alle utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige
virksomheter være røykfrie. Dette fremgår av tobakksskadeloven § 25:
«I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.
Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs
inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie.»
Forbudet gjelder ved alle offentlige virksomheter og alle helseinstitusjoner, det vil si at
både statlige og private helseinstitusjoner er omfattet.
Rent praktisk innebærer forbudet at det må settes opp skilt som informerer om
røykeforbudet og at alle askebegre o.l. må fjernes fra inngangspartiene. Som etter dagens
ordning vil det være eier eller leier av bygningen som vil få ansvar for at røykeforbudet
overholdes, jf § 25, tredje ledd. Videre vil kommunene ha ansvar for å føre tilsyn med at
røykeforbudet overholdes, på samme måte som etter dagens regulering, jf. § 29.
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Adgangen til å opprette særskilte røykerom fjernes
Det fremgår av tobakksskadeloven § 25 at adgangen til å opprette særskilte røykerom (jf
tidligere § 12, annet ledd), nå fjernes. Det gjelder enkelte unntak fra røykeforbudet.
Unntakene fremgår av § 25, annet ledd:
«Røyking kan likevel tillates i følgende lokaler:
a) Beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem. Institusjonen plikter å gi
dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke
for institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år.
b) I særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem og på
innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten til havs. Det må tilbys tilsvarende
røykfrie oppholdsrom, og disse må ikke være mindre eller av dårligere standard enn
lokaler hvor røyking tillates. På samme vilkår kan arbeidsgiver tillate røyking i særskilt
angitte rom når virksomhetens art hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i
løpet av arbeidstiden. Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke for institusjoner hvor
det hovedsakelig bor personer under 18 år.
c) I inntil halvparten av overnattingsrom på hoteller og andre overnattingssteder. De
røykfrie overnattingsrommene må ikke være mindre eller av dårligere standard enn
overnattingsrom hvor røyking tillates.
Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området
eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse
bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er
forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle
serveringssteder. For å sikre etterlevelse av forbudet mot røyking på
serveringssteder og forbudene mot tobakksbruk i barnehager og skoler, jf. §§ 26 og
27, skal slike steder føre internkontroll og etablere et internkontrollsystem.
Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene.
Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for
lokalet, området eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer
bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet,
området eller transportmidlet.»
Mer om unntakene, samt lovteksten og lovens forarbeider, kan leses her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-55-l20122013.html?id=710141
Helsedirektoratets nettsider har også informasjon om endringene;
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/skole/Sider/tobakksfri-skolebarnehage.aspx

Tobakksskadeloven § 25 gir hjemmel for å gi forskrifter om gjennomføring av
bestemmelsen m.v. Det er så langt ikke laget slike forskrifter.

Tobakksfrie barnehager
Fra 1. juli innføres tobakksforbud i alle landets barnehager. Forbudet fremgår av
tobakksskadeloven § 26:
«Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder.
Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av
disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.»
Forbudet omfatter bruk av tobakk i alle barnehagers lokaler og uteområder. Som for
tobakksfrie skoler omfatter forbudet alle typer tobakksbruk og gjelder for både kommunale
og private barnehager, herunder familiebarnehager i private hjem. Bruk av røykfri tobakk
utenom barnehagens åpningstid vil naturlig nok ikke omfattes av forbudet. Forbudet
gjelder alle som oppholder seg i barnehagens lokaler eller på dens uteområder.
Eier eller driver er ansvarlig for at forbudet overholdes i barnehagenes lokaler og
uteområder. I det daglige vil det være styrer som har ansvaret for å håndheve reglene.
Videre skal tobakksforbudet og overholdelsen av dette inngå i barnehagens
internkontrollsystem. Kommunen og Arbeidstilsynet fører tilsyn med forbudet på vanlig
måte, jf. § 29.

Øvrig informasjon
Det er vedtatt utsatt iverksettelse av den tidligere vedtatte bevillingsordningen for salg av
tobakksvarer. Helse- og omsorgsdepartementet vil i mellomtiden utrede mulighetene for å
innføre en mindre omfattende tilsynsordning lagt til kommunene. Når et slikt forslag er
ferdig utarbeidet vil det sendes på høring på vanlig måte.
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