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Umsögn um frumvarp til laga um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál.

Ísland hefur verið leiðandi á sviði tóbaksvarna í heiminum enda er tíðni reykinga hér á landi með 
því lægsta sem gerist. Til marks um þessa framsýni kom fyrsta lagaákvæðið sem ætlað var að 
draga úr tóbaksreykingum fyrir í lögum nr. 63/1969 og markaði tímamót á sviði tóbaksforvarna 
hér á landi og á vesturlöndum. Nú er svo komið að veruleg aukning hefur átt sér stað á 
undanförnum árum í notkun svokallaðra rafsígarettna (e-cigarette) en lítið er vitað um skaðsemi 
þeirra samanborið við reyktóbak. Rannsóknir á rafsígarettum benda þó til þess að þær séu ekki 
skaðlausar. Sorgleg saga tóbaksreykinga er sönnun þess að langan tíma getur tekið að kanna 
skaðsemi/skaðleysi tóbaksvara og því brýnt að móta lög og reglur á þessu sviði með 
forvarnarhugsjón að leiðarljósi.

Fyrir alþingi liggur frumvarp um breytingar á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari 
breytingum (rafsígarettur) sem lagt er fram af heilbrigðisráðherra. Fram kemur að markmið 
laganna sé að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum tóbaks og vernda fólk fyrir áhrifum 
tóbaksreyks. Sérstaklega skuli unnið gegn tóbaksnotkun og neyslu nikótíns í rafsígarettum meðal 
ungs fólks. Einnig segir í lögunum að virða skuli rétt hvers manns til að þurfa ekki að anda að sér 
lofti sem mengað sé reyk eða gufu vegna tóbaksneyslu eða notkunar á rafsígarettum. Hlutverk 
Vinnueftirlitsins er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi sem jafnan sé í 
samræmi við félagslega framþróun og bestu þekkingu á hverjum tíma. Vinnueftirlitið tekur því 
undir þessi sjónarmið og áréttar að allir eigi rétt á því að verða ekki fyrir heilsutjóni við vinnu 
vegna mengunnar, í hvaða formi sem sú mengun kann að vera. Vinnueftirlitið telur því að að 
sömu rök eigi við gagnvart gufu frá rafsígarettum á vinnustað rétt eins og annari mögulegri 
mengun s.s. frá tóbaksreyk. Eins og áður sagði hefur mikill árangur náðst í tóbaksforvörnum hér 
á landi en þó eru óbeinar reykingar enn vandamál á vinnustöðum hérlendis. Rannsóknir sýna að 
ýmis óæskileg efni finnast í gufum frá rafsígarettum og ekki sé hægt að útiloka það að af þeim 
hljótist heilsutjón, bæði fyrir notandan og þá sem eru staðsettir í umhverfi hans. Í núverandi 
lögum um tóbaksvarnir tekur 10. gr. til þeirra staða þar sem tóbaksreykingar eru með öllu 
óheimilar, en vinnustaðir s.s. skólar og samkomustaðir falla þar undir. Í reglugerð 326/2007 um 
takmarkanir á tóbaksreykingum kemur fram að tóbaksreykingar eru óheimilar í húsnæði þar sem 
atvinnustarfsemi fer fram. Fram kemur í greinargerð um frumvarpið að í 10. gr. sé lagt til að við 
ákvæðið verði bætt að einstaklingar eigi rétt á að vinna í andrúmslofti sem ekki sé mengað af 
gufu vegna notkunar rafsígarettna. Vinnueftirlitið tekur undir þessa breytingu enda er hún í 
samræmi við ofangreinda skilgreiningu á heilsusamlegu vinnuumhverfi.
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