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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FORBUD MOT RØYKING FORAN
INNGANGSPARTI
Saken er behandlet etter delegert myndighet som saksnummer 87/11 og refereres i
Formannskapet.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Det innføres røykeforbud foran inngangsparti på følgende bygg:
•
•
•
•

Hemnehallen
Hovedinngang rådhuset
Hovedinnganger sykehjem, legesenter og inngang bak bygg legesenter (overgang
mellombygg).
Innganger barnehager og skoler

Røyeforbud markeres med skilt ”Røyking forbudt” og gjelder også allmennheten.
Hjemmel for vedtaket: Kommunestyrets vedtak i K-sak 76/10 (10/1307) jfr. pkt 3. og
vedtakets nest siste avsnitt:
”Rådmannen får fullmakt til å utforme reglement som ivaretar vedtakets intensjoner og til å
vurdere hvor det skal innføres generelt røykeforbud for alle (jfr. pkt 3) og til å sette opp skilt
med ”Røyking forbudt”.
Vedtaket er for øvrig hjemlet i ”Lov om vern mot tobakksskader” § 12. I flg. 1. ledd skal lufta
være røykfri i lokaler hvor allmennheten har adgang. Røyking foran nevnte inngangsparti
medfører at røyk siver inn i lokalene og dette anses derfor som brudd på loven.
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I følge § 12, 4. ledd har den som eier eller disponerer lokalene plikt til å sørge for at lovens
bestemmelser blir overhold.
Dette delegeres til de enhetsledere som på kommunens vegne disponerer nevnte lokaler.
I følge § 12, 5. ledd kan person som ikke retter seg etter forbudet etter advarsel, bortvises fra
området.
Dette delegeres til den enhetsleder som disponerer lokalene på vegne av kommunen.
Enhetsleder tekniske tjenester delegeres fullmakt til å informere leietakere i kommunale bygg
om vedtaket samt til å opptre på kommunens vegne med hensyn til overholdelse av vedtaket
ovenfor disse.
Fullmakt til å sette opp skilt delegeres med dette til enhetsleder tekniske tjenester, Roar
Kjerstadmo.

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Torger Aarvaag
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