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2404/11. 05. 04. 02/2022

Anhängiggjort av

Arende

Bostads Ab Borgä Lundagata 20
FO-nummer 0220346-9
c/o OP isännöinti Itä-Uusimaa

disponent Hanna-Leena Halonen
Lundagatan 9, 06100 Borgä

Meddelande av rökförbud i

bostadssammanslutning / Bostads Ab Borgä
Lundagata 20

Grund för befogenheter Miljöhälsosektionens beslut
av beslutanderätt.

44/18.5.2021 om delegering

Beredning

Ansökan

Hälsoinspektör Terhi Ahtiainen tfn 040-7139893
fornamn.efternamn@borga.fi

Bostads Ab Borgä Lundagata 20 ansöker om rökförbud pä
de balkonger som hör tili lägenheterna pä adressen
Lundagatan 20, 06100 Borgä.

Anhängiggörande av ansökan samt inspektion
Ansökan Dnr 2404/11.05.04.02/2022 anlände tili
miljöhälsovärden 8. 9. 2022. Ansökan kompletterades
23. 11.2022. Med ansökan följer intyg frän Östra Nylands
tingsrätts om att ansökan inte har klandrats. Objektet
inspekterades 11. 10.2022.

Basuppgifter Bostads Ab Borgä Lundagata 20 har vid bolagsstämma
27.4.2022 beslutat ansöka om rökförbud.

Den tili miljöhälsovärden inlämnade ansökan
Dnr2404/11.05.04.02/2022 gäller rökförbud för alla
lägenhetsbalkonger.

Tili ansökan har bifogats en utredning om att tobaksrök frän
de balkonger för vilka rökförbud söks ocksä annat an i
undantagsfall kan sprida sig tili en annan balkong samt in i
en annan lägenhet. Enligt utredningen spridersig
tobaksröken lätt frän en balkong tili en annan. Balkongerna
är indragna och ligger intill varandra. Mellanväggarna mellan
balkonger är inte tätä: väggen täcker endast en del av
öppningen. Problemet är inte ringa eller sporadiskt.
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Spridningen av tobaksrök tili grannbalkongen vid rökning är
en betydande olägenhet för grannarna.

Bolaget hörde de boende och aktieägarna 8-24.4.2022.
Bolaget fick 24 svar innan tiden för hörande gick ut. Av
svaren var 21 för ett förbud, 3 emot. Tili ansökan har

dessutom fogats 8 svar för ett förbud och 2 emot. l det
hörande som ordnades i bolaget lyftes fram att tobaksrök
frän en annan balkong kommer in i den egna balkongen och
genom ventilationen in i lägenheten.

l svaren framkom inga hinderför ett rökförbud.

Hörande

Beslut

Motivering

För bolagets delägare ooh boende ordnades genom
myndighetens försorg en möjlighet att bli hörda med
anledning av att en ansökan om rökförbud var anhängig
14. 9. 2022-14. 10.2022. Husbolagets representant
underrättades skriftligt om hörandet och uppmanades att
informera parterna. Dessutom har information om hörandet
delgivits offentligt pä Borgä stads webbsidor. Inga svar
erhölls under det hörande som myndigheten ordnade.

Första stadsveterinären-hygienikern meddelar ett rökförbud
som gäller pä alla lägenhetsbalkonger i Asunto Oy Bostads
Ab Borgä Lundagata 20.

Kommunen ska meddela rökförbud beträffande de

utrymmen och omräden som avses i ansökan, om det pä
grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är
möjligt att tobaksrök annat an i undantagsfall sprider sig tili
en annan balkong i en annan lägenhet.

Pä basis av hörandet av parterna och de handlingar som
bifogats ansökan kan tobaksrök sprida sig frän en balkong
tili en annan balkong i höjdled och i sidled. Dessutom kan
tobaksrök föras in i bostäderna via ventilerna för luftintag.

Meddelande tili aktören Rökförbudet kan äterkallas pä ansökan av
bostadssammanslutningen, om förbudet inte längre är
befogat pä grund av förändrade omständigheter. Ett
rökförbud kan ocksä äterkallas pä ansökan av innehavaren
tili ett utrymme eller ett omräde om
bostadssammanlutningen inte ansöker om äterkallande trots
väsentligt förändrade omständigheter.
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Enligt 78 § i tobakslagen är tobaksrökning förbjuden i
gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i
bostadssammanslutningar. En bostadssammanslutning fär
förbjuda tobaksrökning pä gemensamma utomhusomräden
som den innehar i närheten av ingängarna tili byggnaden
ooh byggnadens friskluftsintag, pä lekomräden för barn och
pä gemensamma balkonger.

Om bolaget anvisar en plats för rökning inom det
gemensamma gärdsomrädet, ska den för rökning anvisade
platsen vara sadan att röken inte kan sprida sig in i lokaler,
tili barnens lekplatserellertill gemensamma
vistelseomräden.

Bolaget ska ocksä med skyltar informera om omräden där
det är tillätet att röka och om uteomräden pä bolagets tomt
där det är förbjudet att röka. (80 § i tobakslagen).

Beslutets giltighetstid

Avgift för anmälan

Beslutet gäller tills vidare.

Behandlingsavgift för anmälan enligt den taxa enligt
hälsoskyddslagen som fastställts av social- och
hälsovärdsnämnden i Borgä:

Avgift för behandling av anmälan är 528 euro. En avgift pä
82 euro tillkommer för postning.

Fakturering: nätfaktura

Tillämpade rättsnormer 79 § i tobakslagen 549/2016

Sökande av ändring Anvisning om förvaltningsbesvär som bilaga

Tiina Tiainen

l stadsveterinär-hygieniker

Miljöhälsotillsynen

Detta dokument har signerats elektroniskt'
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Sändlista

Bostads Ab Borgä Lundagata 20, Hanna-
Leena Halonen

Offentlig delgivning

Bilagor

2 Besvärsanvisning för
förvaltningsbesvär hos
förvaltningsdomstolen


