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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur

Undirritaður þakkar fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um ofangreint frumvarp fyrir hönd 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Ekki þarf að tíunda þann gríðarlega árangur sem náðst hefur á Íslandi í tóbaksvörnum. Árangur sem 
fyrst og fremst má þakka framsýnu, öflugu og þolgóðu lýðheilsstarfi með stuðningi stjórnvalda á 
hverjum tíma. Má fullyrða að Íslendingar hafi verið ásamt nokkrum öðrum þjóðum í fararbroddi í 
þessum málaflokki.

Saga tóbaksvarna á Íslandi er einnig saga barnaverndar. Gríðarleg vinna hefur verið lögð í að vernda 
börn fyrir skaðsemi tóbaksreykinga með þeim árangri að nú hefur reykingum nánast verið útrýmt í 
grunnskólum landsins og lítill hluti nema í framhaldsskólum reykir.

Nikótínið er það efni sem reyktóbak og rafrettur eiga sameiginlegt og er í greinargerðinni með 
frumvarpinu, um 10. grein kallað eiturefni. Það er ljóst að reyktóbakið inniheldur fjölmörg efni sem 
eru skaðleg heilsu manna, eiturefni. Þekking á langtímaáhrifum eða skaðsemi þeirra efna sem eru í 
rafrettum er enn mjög takmörkuð. Þekking á nikótíni og áhrifum þess er hins vegar mjög vel þekkt. 
Vert er að undirstrika að nikótínið er mjög öflugt ávanabindandi efni, fíkniefni og að langflestir þeirra 
sem reykja gera það vegna fíknar í nikótín. Neysla reyktóbaks er þannig drifin áfram af fíkn og þó að 
rannsóknir á þeim sem nota rafrettur séu eðli málsins samkvæmt ekki eins viðamiklar og á 
reykingafólki er ekki líklegt að nikótín frá rafrettum hafi önnur áhrif á heila manna en nikótin frá 
tóbaksreyk.

Að mati undirritaðs ættu stjórnvöld að leggja ofuráherslu á vernd barna fyrir nikótín fíkn við 
lögleiðingu rafrettna, sem er nýtt form á nikótín neyslu. Hvort nikótin neysla fullorðinna breytist úr 
reyktóbaki í rafrettur verður tíminn að leiða í ljós.

1.grein.

Með hagsmuni barna í huga er lagt til að við bætist: og tryggja með tiltækum ráðstöfunum að börn 
geti ekki keypt rafrettur.

3.grein.

Auglýsingabann á tóbaki hefur verið við lýði á Íslandi í áraraðir og var einn af mikilvægum áföngum í 
tóbaksvarnarstarfinu. Auglýsingar og áróður fer eftir öðrum leiðum í dag en á þeim tíma sem 
auglýsingabann við tóbaki var sett á. Sérstaklega virðist það eiga við börn og ungmenni sem eru 
almennt í miklu sambandi við samskiptamiðla og netmiðla. Því er lagt til að áréttað verðu í þessari 
grein að einnig sé átt við netsíður og samfélagsmiðla.

6.grein.



Hér er lagt til að notað sé orðið barn í stað einstaklinga yngri en 18 ára í því skyni að árétta þá 
áherslu sem leggja ætti á barnavernd í þessu samhengi.

8.grein.

Bragðefni í rafrettum eru efni sem geta sérstaklega höfðað til barna og ungmenna og því er lagt til að 
settar verði sérstakar skorður við slíkum innihaldsefnum með hagsmuni barna og ungmenna í huga.

III.kafli.

Hér er lagt til að III. Kafli tóbaksvarnarlaga veriði tekinn inn í þetta frumvarp enda er t.d. ekki skýrt í 
því orðalagi sem hér er að notkun rafrettna sé óheimil á veitingahúsum og skemmtistöðum eða í 
flugvélum.

Hér er einnig lagt til að óheimilt verði að nota rafrettur og aka bíl samtímis.

V.kafli.

Hér er lagt til í samræmi við lög um tóbaksvarnir að fram fari regluleg fræðsla í skólum og fjölmiðlum.

Einnig er lagt til að 0,9% af sölu rafrettna renni til lýðheilsusjóðs (sbr lög um tóbaksvarnir) til að 
standa straum af kostnaði við lýðheilsuaðgerðir og fræðslu sem óhjákvæmilega fylgja lögleiðingu 
rafrettna.

19.grein.

Í 17.grein tóbaksvarnarlaga er kveðið á um hver skuli hafa eftirlit með útsölustöðum tóbaks. Hér er 
lagt til að slíku ákvæði verði bætt inn. Aftur með hagsmuni barna í huga er mikilvægt að tryggja eins 
og kostur er að börn geti ekki keypt rafrettur og að þeir sem selja börnum vöruna séu meðvitaðir um 
að stjórnvöld hafi strangt eftirlit með slíkri verslum.

Ólöglærður maður getur velt því fyrir sér hvort sala eða afhending tóbaks eða rafrettna til barns varði 
við barnaverndarlög.

Samantekt:

Við lögleiðingu nýrrar markaðsvöru með ávanabindandi efninu nikótíni ætti leiðarljós löggjafans að 
vera að vernda börn með öllum tiltækum ráðum fyrir þeirri vöru.
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