
Vestmannaeyjar, 20.Mars 2018

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

Eftir að hafa lesið umsagnir frá heilbrigðis stofnunum landsins þá fann ég mig knúinn til þess 
að senda inn umsögn til að svara lygum og áróðri.

Ég tek saman nokkra punkta í þessu frumvarpi sem mega betur fara

• Viðvaranir á umbúðum : 18 ára aldurstakmark, það á ekki að þurfa að ljúga að 18 ára 
einstakling að það sé nikótín í raftækjum sem hann notar. Við hverju er verið að vara?
Nikótíni eða rafhlöðum?

• Öryggi: (Lekir tankar) hér er verið að biðja um eitthvað sem er með öllu ómögulegt. Ef 
það á að vera hægt að hita vökvann þá þarf hitara sem samanstendur af vír og bómull, það er 
ómögulegt að koma alveg í veg fyrir að vökvi leki í gegnum bómullina.

• Tankastærðir: (2ml) hver eru rökin fyrir því? Þetta gerir eldri notendum erfiðara fyrir.

• Vökvastærðir: (10ml) Aukin plastmengun, aukið vesen og fækkar úrvali

• Auglýsingar og sýnileiki á sölustöðum: Á meðan það er í lagi að auglýsa nikótín nefsprey 
og munnúða (Própelýn glýcol, bragðefni og nikótín) þá á að vera í lagi að auglýsa rafrettur 
(Propelyn glycol, vegetable glycerine, bragðefni og nikótín) og hvað varðar sýnileika á 
sölustöðum þá er algjör bilun að banna sérverslunum að sýna það sem þær hafa í boði

• Tilkynningar til neytendastofu: (6 mán) Mér þætti gaman að heyra útskýringu á því 
hvernig sérverslanir eiga að tryggja neytanda öruggustu og bestu vörurnar hverju sinni þegar 
þær þurfa að verða úreltar fyrst.

• Nikótín: Skaðsemi nikótíns er lítil sem engin og ávanabinding sú sama og í koffíni. 
Sígarettur innihalda þúsundir efna sem bindast nikótíni og gera neytandan háðari því. Nikótín 
í því formi sem það finnst í rafrettuvökva, tómötum og kartöflum ofl grænmeti er meinlaus og 
hluti af fæðukeðjuni (Þó vissulega örvandi)

• Agnes Smáradóttir, krabbameinslæknir segir í umsögn sinni að engar langtímarannsóknir á 
hitun nikótíns og Própelyn glýcol séu til, sem er annaðhvort lygi eða þá að hún hefur ekki 
gefið sér tíma til að kynna sér það sem hún skrifar um. Einnir segir hún ,,Rannsóknir hafa sýnt 
að þau börn sem nota rafrettur eru líklegri til að leiðast út í önnur efni þar með talið sígarettu 
reykingar" þetta er lygi, þið vitið það og hún veit það. Rannsóknir bæði í Bretlandi og 
bandaríkjunum sína akkurat andstöðu þess sem hún heldur fram.

• Guðbjörg Pálsdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga segir að aðgengi að rafrettum eigi 
að vera það sama og gildir um annað tóbak. Þetta er augljóslega skrifað í fáfræði þar sem hún 
virðist halda að þar sem bæði tóbak og rafrettuvökvinn innihaldi nikótín að þá sé þetta 
væntanlega sami hluturinn.

• Ekki láta varðhunda krabbameins plata ykkur til þess að fremja þjóðarmorð



• E f þetta frumvarp fer óbreytt í gegnum alþingi krefjumst við þess að sömu lög verði sett á 
aðra hluti sem innihalda nikótín t.d. grænmeti (kartöflur og tómata svo eitthvað sé nefnt)

Mada mada.
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