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Hörande enligt 34 § i förvaltningslagen
(434/2003) om en ansökan om rökförbud i
enlighet med 79 § 1 mom. i tobakslagen
(549/2016)
kungörelsetid 15.10.- 15.11.2021
Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 66 – Bostadsaktiebolaget Skolhusgatan 66, adress Skolhusgatan 66–68 i
Vasa, har till den myndighet vid Vasa stad som övervakar tobakslagen 8.9.2021 lämnat in en ansökan om
rökförbud i enlighet med 79 § 1 mom. i tobakslagen. Ansökan gäller rökförbud på balkongerna till
lägenheterna i ett bostadsvåningshus som finns på adressen Skolhusgatan 66–68, 65100 Vasa samt på
husbolagets gårdsområde. Den sökande har före bolagsstämmans beslut hört aktieägare och invånare i
Bost Ab Skolhusgatan 66 i enlighet med 79 § i tobakslagen.
Enligt tobakslagen är rökning direkt med stöd av lagen förbjuden i gemensamma och för allmänheten
avsedda lokaler i bostadssammanslutningen som t.ex. trappuppgångar, bastuutrymmen och klubbrum.
Vidare kan husbolaget själv i sina ordningsregler förbjuda rökning på bolagets gårdsområde, i närheten av
ingångarna till byggnaden och byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma
balkonger.
Tobakslagen innehåller bestämmelser om rökförbud på balkongen till en lägenhet och på utomhusområden
som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Dessa förbud meddelas av den myndighet i
kommunen som övervakar tobakslagen.
Med hänvisning till det som sägs ovan kommer den myndighet som övervakar tobakslagen att med avvikelse
från ansökan fatta beslut endast om de balkonger som hör till lägenheterna. Myndigheten ska meddela
rökförbud beträffande de utrymmen som avses i ansökan, om det på grund av deras konstruktion eller andra
omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig från dem till en annan balkong,
till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet eller in i en annan
lägenhet.
Ett bemötande av ansökan om rökförbud som gäller rökförbud på balkongerna till lägeheterna kan ges av de
aktieägare och invånare vilkas rätt eller intresse saken kan gälla. Ett skriftligt bemötande bör lämnas in till
den myndighet vid Vasa stad som övervakar tobakslagen på adressen Vasa stads miljöavdelning,
Senatsgatan 1B, 65100 Vasa eller per e-post: terveysvalvonta@vaasa.fi. Bemötandet ska ges senast
15.11.2021. Det att något bemötande inte ges hindrar inte att ärendet avgörs.
Ansökningshandlingarna är framlagda på Vasa stads miljöavdelning, adress Senatsgatan 1 (2 vån.) samt på
Vasa stads webbplats www.vaasa.fi/sv till kungörelsetidens utgång.
Mera information i saken ger hälsoingenjör Maarit Kantola, tfn 040 555 1184, maarit.kantola@vaasa.fi.
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