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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 4 § 2 och 3 mom. tobakslagen
(1978:52) för landskapet Åland, sådana de lyder
i landskapslagen 1992/38,
ändras lagens 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten och
13 § 1 mom., varav 4 § 1 mom. 4 punkten sådan
den lyder i landskapslagen 1997/64 samt 13 §
1 mom. sådant det lyder i landskapslagen
2003/66,
fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom., till lagen
nya 2a och 2b §§, till lagens 4 § 1 mom., sådant
det lyder i landskapslagarna 1992/38 och
1997/64, nya 1a och 6 punkter samt till lagen
nya 4a - 4d §§ samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer2:

självstyrelselagen för Åland avsedda territorialvattenområdet samt inom övriga delar av
Finlands territorialvattenområde.

2a §
Det är förbjudet att i landskapet saluföra eller
på annat sätt i näringsverksamhet överlåta
pulvriserad tobak i form av snus.

4§
Tobaksrökning är förbjuden:
-------------------------------------1a) på utomhusområden som främst är avsedda för personer som inte fyllt arton år och som hör
till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn,
-------------------------------------4) i enskilda arbetsrum och andra utrymmen
där arbete som omfattas av arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) utförs, då två eller flera
arbetstagare brukar vistas där,
5) i utrymmen där en offentlig nöjestillställning som avses i landskapslagen (1969:28) om
offentliga nöjestillställningar och en allmän
sammankomst som avses i lagen om sammankomster (FFS 530/1999) anordnas samt i de
utrymmen som de som deltar i ovan avsedda
tillställningar behöver passera eller besöka
samt
6) i restaurang och annat serveringsutrymme
där servering i förvärvssyfte sker av mat eller
förfriskningar, utom när sådan servering sker
utomhus.

2b §
Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg
registrerade i landskapet inom det i 2 § 1 mom.

4a §
Särskilda utrymmen för rökning kan reserveras i anslutning till de i 4 § 1 – 6 punkten avsed-

1§
-------------------------------------I rikslagstiftningen finns bestämmelser om
arbetstagares arbetsskydd i lokaler där tobaksprodukter används.

1)

2)
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da utrymmena. Särskilda utrymmen för rökning kan dock inte reserveras i anslutning till
utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn. Med
undantag av i anslutning till särskilda utrymmen för patienter kan inte särskilda utrymmen
för rökning reserveras i anslutning till utrymmen avsedda för hälso- eller sjukvård. I utrymme som avses i 4 § 4 punkten är rökning alltid
förbjuden om utrymmet är avsett för regelbunden kundkontakt.
4b §
Om en näringsidkare tillåter tobaksrökning i
sin serveringsrörelses utomhusutrymme eller
inom något annat område utomhus som är i
dennes besittning, skall denne tillse att tobaksrök inte sprider sig till serveringsrörelsens lokaler genom öppna fönster, dörrar eller andra
öppningar eller via ventilationen.
Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § kan
rökning tillåtas i gästers tillfälliga bostadsrum
på hotell eller andra inkvarteringsrörelser
samt i restauranger och andra förplägnadsrörelser i fartyg i internationell sjötrafik vilkas
serveringsutrymme är mindre än 50 kvadratmeter. Av den del av ett serveringsutrymme som
är större än 50 kvadratmeter får högst 50 procent reserveras för rökare. Tobaksrök får då inte
sprida sig till det område där tobaksrökning är
förbjuden. Om flera serveringsutrymmen ingår
i en serveringshelhet betraktas de som delar i en
serveringsrörelse. Med serveringsutrymme avses utrymme reserverat för intagande av mat
och dryck som serveras där.
4c §
Tobaksrökning i serveringsrörelsers lokaler
kan tillåtas endast i separata rökrum som god-

känts för tobaksrökning. Tobaksrök får härvid
inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. Det är förbjudet att servera
och inta mat och dryck i rökrum.
4d §
Näringsidkaren skall göra en plan för egenkontroll där det framgår hur man säkerställer
att rökrummet är funktionellt och hur förhållandena och ordningen i rökrummet kan övervakas utifrån.
Landskapsregeringen kan besluta närmare
om sådana dimensioneringskrav, byggnadstekniska krav och funktionella krav på rökrum som
är ändamålsenliga med hänsyn till de risker och
olägenheter som är förbundna med tobaksrök.
Landskapsregeringen kan också besluta närmare om vad den egenkontroll som avses i
1 mom. skall omfatta och om genomförandet av
egenkontrollen.
13 §
Den som säljer tobaksprodukter i strid med
bestämmelserna i 2 §, 2a § eller 5a § eller som
placerat automat så att försäljning till unga
personer inte förhindras, skall för förseelse vid
försäljning av tobaksprodukter dömas till böter.
------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.
Bestämmelsen i 4 § 6 punkten om förbud mot
tobaksrökning i restaurang och annat serveringsutrymme träder i kraft tre månader efter
att denna lag träder i kraft.
_________
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