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Efni: Umsögn um Frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 202 mál.

Því heilsa almennings skiptir máli!

Ég skrifa ykkur þetta bréf með sorg í hjarta, þar sem tengdamóðir mín lést síðastliðinn laugardag eftir 
stutta en erfiða baráttu við krabbamein, krabbamein í lungum sem var bein afleiðing reykinga frá unga 
aldri!

Enn mig langar til þess að byrja á því að koma því á framfæri hversu frábært það er að sérlög skyldu 
sett á um veipið, enn ekki troða þeim undir tóbakslögin

Aftur á móti eru þó nokkur atriði sem ber að endurskoða -  þar sem þau eru stórhættuleg almenningi.

Nú veipa ég sjálf og hef gert í rúm 2 ár, enn fyrir 2 árum hætti ég að reykja með aðstoð rafrettunar, ég 
hafði reykt frá 15 ára aldri og þangað til ég var 27 ára, oft reynt að hætta að reykja með allskonar 
leiðum, veipið er það eina sem heldur mér frá sígarettunum, í dag á ég nýtt líf eftir að ég náði að hætta 
að reykja, þolið mitt er allt annað enn það var, lungun mín eins og ný, bragð og lyktarskyn orðið 
eðlilegt aftur, ég á heilsunni minni rafrettunni að þakka, eins og svo margir aðrir sem notast við 
veipurnar.

10 ml flöskustærð

10 ml hámarks vökvastærð er ekki að fara gera neinum gott, þvert á móti. Fólk veipar ekki minna þrátt 
fyrir minni flöskustærð, heldur kaupir bara fleirri flöskur, sem mun auka plastmengun hérlendis til 
muna.10 ml flöskur er líka hrein slysahætta fyrir ung börn, þar sem þær smell passa í munninn á litlum 
börnum.

10 ml flöskustærð með eða án nikótíns, það einfaldlega gengur ekki upp, þetta er hrein og bein viðbót í 
TBD lögin, vökvi án nikótíns er bara bragðefni, á að fara banna innflutning á bragðefnum til Íslands ?

2 ml tankastærð ?

2 ml tanka stærð ? 99 % allra tanka á markaðnumí dag eru 2.5 ml og stærri, rökin á bakvið þessa
tankastærð eru hver ?  Þessi stærð gerir það eingöngu flóknara og erfiðara fyrir vikið að veipa, þar
sem þarf oftar að vera opna tankinn og fylla á hann, sem gerir það líka líklegra að brennarinn í 
tanknum endist skemur og skemmist fyrr sökum þessa.

Ætlið þið að fara banna fólki að kaupa meir en 5 stk sígarettur í einu ? (það væri reyndar sterkur 
leikur!)



Viljið þið eiga þátt í eyða allri vape menningu á Íslandi ?

Viljið þið eyða tæki sem er bylting í baráttunni við tóbakið, tæki sem er margbúið að sanna sem 
allvega 95% skaðminni en að reykja ? Tæki sem hefur átt mjög stóran þátt í því að sala á sígarettum 
her á landi hefur minnkað um heil 50% frá árinu 2008 til dagsins í dag.

Public Health England er farið að mæla með því að veipa, mæla með því að læknar skrifi lyfseðil fyrir 
því að veipa!Hafið þið kynnt ykkur allar nýjustu rannsóknir á rafrettum ? Þeir í Bretlandi vilja nú 
henda lögunum sem þeir settu á um rafrettur þar sem þau eru meingölluð og ónýt.. hreinlega hættuleg!

Auðvitað eiga að vera lög og reglugerðir um veipið, það vilja það allir, enn þau verða að vera í takt 
við raunveruleikann.... eins og, 18 ára aldurstakmark, hvað má vera í vökvunum og hvað ekki, almennt 
eftirlit, takmörkun á hvar og hvernig má auglýsa veip og hvar má selja veip-vörur.

Aðeins í sérvöruverslunum!

Veip ætti alfarið að vera selt í sérstökum veip verslunum, þar sem þekking á vörurunni er til staðar, 
starfsfólk sem veit hvað það er að selja, það mundi hjálpa til með að 18 ára aldurstakmarkið sé virt til 
hins ýtrasta, börnin eru ekki að koma þar inn nema auðvitað í fylgd með fullorðnum.-Veipið ætti ekki 
að vera selt í sjoppum og bensínstöðvum um allt land, þar sem einmitt á þeim stöðum eru börn yngri 
en 18 ára að komast auðveldara í þessar vörur.

Það að þurfa fá leyfi til þess að flytja inn vöru 6 mánuðum áður enn varan fer í sölu er alls ekki að 
fara hjálpa einum né neinum þar sem veipurnar eru í stöðugri þróun, það eru alltaf að koma nýrri og 
betri veipur mörgum sinnum í mánuði, 6 mánuðir eru alltof langur tími til þess að þurfa að bíða með 
að fá leyfi til þess að koma betrum bættri vöru í sölu.

Læt þetta vera mín lokaorð -  hlakka til að fylgjast með ykkur taka RÉTTA ákvörðun, með heilsu 
almennings í fyrirrúmi!
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