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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur , 202 
mál
Ég heiti Viktor Stefán Björnsson, kennitala 0908934169 og á lögheimili á Akureyri. Einnig 
vinn ég sem sölumaður hjá icevape.

Ég er 24 ára, byrjaði að reykja þegar ég var 17 ára og náði að hætta árið 2016 þökk sé 
veipinu. Ég keðjureykti vafðar sígarettur og var að fara með pakkningu af tóbaksbréfi 3 
dögum. Ég reyndi margoft að hætta með tyggjói, plástrum og fleiru en nákvæmlega ekkert af 
þessu virkaði fyrr en ég kynntist veipinu. Ég hætti að reykja á 3 dögum og hef ekki litið til 
baka síðan. Þetta bókstaflega bjargaði lífi mínu.

Þetta frumvarp er meingallað, alltof strangt og ef það færi í gegn eins og það er myndi það 
drepa veipið sem þann frábæra valkost sem það er til að hætta að neyta tóbaks í dag

Fyrsti gallinn kemur í því að takmarka stærð vökva í 10ml flöskur. Ekki bara er þetta skelfilegt 
uppá umhverfið að gera, heldur einnig duga 10 ML flöskur ekki stærstum hóp yfir daginn, 
einstaka aðilum yfir 2-3 daga svo það er miklu kostnaðarsamara uppá neytendann að gera 
að hafa þessa takmörkun.

Næst skulum við koma að tönkum, eða hylkjum eins og þið viljið endilega kalla það. 
Markaðurinn fyrir veipur er stór. Mjög stór. ég get svo sannarlega sagt ykkur að enginn 
tankur á markaðnum stenst kröfurnar sem koma fram í þessu frumvarpi. Það stenst líka 
engar röksemdir að hafa hámarksstærð tanka 2ml enda er hvergi í reglugerð ESB um að 
Hámarksstærð venjulegra tanka er 2ml heldur er bara talað um einnota hylki og tanka sem 
koma með nikótínvökva frá framleiðanda. Þetta veldur einnig gífurlegum vanda fyrir 
neytendur unga sem aldna því það þarf að fylla ansi oft á tankinn á dag ef hann er bara 10ml

Næsta mál sem ég vil koma að er biðtíminn fyrir nýjum vörum. Þetta er einfaldlega ekki 
markaður sem býður uppá þetta, fólk mun vera brjálað yfir þessu, gefast upp og fara aftur að 
reykja. Ég vil alls ekki sjá okkur kalla tóbaksdjöfulinn yfir okkur aftur, sérstaklega þar sem 
reykingar hafa farið hríðfallandi síðustu ár.
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