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Velferðarnefnd Alþingis 

b.t nefndarsviðs Alþingis

Erindi: Vegna þingskjals nr. 281, frumvarps til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur.

Ágætu nefndarmenn. 

Þakka fyrir tækifæri til að koma á framfæri umsögn vegna frumvarps um rafrettur.

Aðalhvati fullorðins fólks til að nota þessa vöru sprettur af fíkn í nikótín sem þegar er tilkomin, ýmist í 
stað reykinga eða samhliða þeim. Frumvarpið er drifið af þörf fyrir bætta neytendavernd og að taka á 
umgjörð á sölu og neyslu með hliðsjón af því að áhöld þessi eru stundum notuð til að neyta vökva með 
nikótíni. Þörfin hefur komið vel fram í umfjöllun fjölmiðla um sölu hér á landi á vökva í rafsígarettur með 
nikótíni sem þó er brot á gildandi lögum.

Almennar ábendingar er varðar frumvarpið eru eftirfarandi: 

Eftirlitið á betur heima hjá heilbrigðisnefndum sveitarfélaga en Neytendastofu:

Í dag er framkvæmd eftirlits með sölu matvæla og tóbaks á forræði heilbrigðisnefnda 
sveitarfélaga. Rammi sá sem lagður er til í frumvarpinu varðandi hömlur á sölu: Bann við sölu til 
yngri en 18 ára, bann yngri en 18 ára til að selja vöruna, sýnileikabann og eftirliti með 
innihaldsefnum, innsiglum og lotunúmerum, fellur beint að því eftirlitsstarfi sem þegar er til 
staðar hjá heilbrigðisnefndum. Hjá Neytendastofu þyrfti að byggja upp alla þekkingu og reynslu 
til að sinna þessu brýna verkefni og er það örugglega mjög vanmetið þegar kostnaðaráætlun er 
lögð til. Það væri því mun skynsamlegra að fela heilbrigðisnefndum að hafa eftirlit með þessari 
vöru og styrkja hana enn frekar með söluleyfi og virkum viðurlögum.

Söluleyfi og skráning seljenda mikilvæg:

Mikilvægt er að sala sé leyfisskyld enda styrkir það stöðu eftirlitsaðila verulega og auðveldar 
eftirlit og yfirsýn yfir umfang markaðarins yfir tíma. Sú leið var farin varðandi sölu tóbaks og 
hefur gefist vel.

Sértækar ábendingar varðandi frumvarpið beinast að eftirfarandi þáttum:

3. grein -  undir Orðskýringar (tillaga um viðbótartexta feitletrað)

Rafretta: vara sem hægt er að nota til neyslu á gufu, hvort sem hún inniheldur nikótín eða ekki....

Það eru þegar í þróun áhöld til neyslu tóbaks sem hita tóbak en brenna það ekki og því þarf að 
vera skýrt að slík áhöld myndu falla undir Tóbaksvarnarlög en ekki Lög um rafrettur.

Þetta mætti etv orða á þann veg:



Rafretta: Vara sem hægt er að nota til neyslu á gufu, hvort sem hún inniheldur nikótín eða ekki, 
með munnstykki, þ.m.t. hylki, tankur og búnaður án hylkis eða tanks, eða einhver hluti þeirrar 
vöru. Á ekki við um vöru sem inniheldur tóbak.

Í 5. grein frumvarpsins um rafrettur er eftirfarandi texti:

Einungis er heimilt að flytja inn, selja eða framleiða rafrettur og áfyllingar sem teljast
öruggar

Hér færi vel á því að skilgreina hvað eru öruggar vörur, hvort gera eigi öryggismat, t.d.

Líta má til þess að t.d. í Efnalögum er hægt að vísa í hlutlægan texta, t.d. um að gert sé 
öryggismat, útlistað hvernig skuli staðið að því og hver sé til þess hæfur. Eins og sakir standa er 
stutt síðan rafsígarettur komu á markað og þróun verið töluverð. Framleiðsla á vökvum og 
áhöldum hefur verið af misjöfnum gæðum og lagaumgjörð til að festa í sessi neysluvöru hlýtur 
að þurfa að beinast að því að tryggja öryggi neytenda.

Það eru óvissuþættir varðandi öryggi rafsígarettuneyslu og snúa þeir m.a. að innihaldi vökvans, hvort 
áhöldin séu örugg og gefi staðlaðan styrk af nikótíni, hvort vökvinn sé hæfur til innöndunar og/eða 
neyslu og hvort t.d. bragðefnin sem notuð eru séu skaðlaus við upphitun og innöndun. Það má færa rök 
fyrir því að æskilegt sé að vara sem fólk kaupir til að anda að sér þurfi að vera a.m.k. hæf til að setja í 
munninn enda hlýtur vökvinn að einhverju leyti að frásogast frá munni og maga. Við undirbúning að 
nýrri Evrópureglugerð um tóbaksvarnir var rætt um að fella eftirlit með innihaldi rafsígarettuvökva undir 
matvælaeftirlit en það varð niðurstaðan að láta hverju landi eftir að móta umgjörð sinnar löggjafar.

Vonandi nær þetta frumvarp fram að ganga. Ef svo færi að það yrði ekki, er brýnt að skera úr um hver 
eigi að hafa eftirlit með sölu þessarar vöru hér á landi í dag miðað við núgildandi löggjöf. Það hlýtur að 
vera óásættanlegt að innflutningur á neysluvöru sem er ætluð til notkunar í munn og lungu sé algerlega 
án eftirlits.
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