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Rökfria miljöer (Tobakslagen 2 §) 

Plats Rökförbud Undantag från rökförbud 

 
1. Barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan 
verksamhet för barn eller 
ungdom 

 
Alla lokaler/utrymmen samt 
skolgårdar och motsvarande 
områden utomhus vid förskolor 
och fritidshem 

 
Rökrum för personal 
Lokaler för högskola eller 
vuxenutbildning 
Barnomsorg i privata hem 

 
2. Hälso- och sjukvård 

 
Alla lokaler/utrymmen  

Rökrum för 
patienter/personal 

3. Bostäder och inrättningar 
med särskild service eller vård 

Lokaler som är avsedda för 
gemensamt bruk 

Rökrum 
Privata rum 

 
 
4. Inrikes kollektivtrafik 

Färdmedel (inklusive sovkupéer), 
alla lokaler/utrymmen som är 
avsedda för resande  

 
Utrikestrafik 
Utemiljöer 

5. Restauranger och andra 
serveringsställen 

 
Lokaler inklusive biutrymmen  

Rökrum 
Utomhusserveringar 

 
 
 
6. Allmän sammankomst och 
offentlig tillställning 

Lokaler vid möten av olika slag, 
teater- och biografföreställningar, 
konserter, idrotts- och 
sporttävlingar, marknader & 
mässor   

Rökrum 
(Rökförbudet gäller endast 
under den tid då 
sammankomsten eller 
tillställningen pågår)   

 
 
7. Övriga lokaler som 
allmänheten har tillträde till 

 
Lokaler hos myndigheter, banker, 
post, butiker, serviceinrättningar, 
inomhustorg & gallerior  

Rökrum 
Lokaler som enbart är 
tillgängliga för en sluten 
krets personer 

I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts ska i ett visst antal av de rum 

eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden (Tobakslagen 4 §). 

Privatbostäder omfattas inte av rökförbudet (Tobakslagen 5 §). 

Det åligger ägare eller annan ansvarig person att med hjälp av bland annat skyltning och övervakning 

tillse att rökförbuden genomförs och efterlevs (Tobakslagen 7 §). 

Den omedelbara tillsynen över att rökförbuden följs utövas av kommunen (19 a §). 

I andra fall än de som täcks in i Tobakslagens paragrafer 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en 

arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det arbetsutrymme han 

eller hon är verksam (Tobakslagen 8 §).  Den omedelbara tillsynen för denna lag, liksom de miljöer i 2 

§ och som är upplåtna enbart för personal, utövas av Arbetsmiljöverket (19 a §).  
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