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

mál. 202.

Mig lanagr að benda ykkur á að þetta umrædda frumvarp er liður í innleiðingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnarvaldsfyrirmælum aðildarríkjana varðandi framleiðslu,kynningu og sölu á tóbaki og tengdum 
vörum líkt ogkemur fram í greinargerð með frumvarpinu. Nánar tiltekið er 20 gr. Tilskipuninnar 

innleidd með frumvarpinu en ákvæðið fjallar um rafrettur (electronic cigarettes).

Ég fagna því að það sé verið að vinna í því lagasetningu varðandi rafrettur það er nauðsinlegt að hafa 
reglur. En mér þykir þetta frumvarp helst til strangt þar sem þetta frumvarð er strangara en heldur en 
meint tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB. Mér þykir það mjög svo sorglegt ef svo þykir 

raunin að Alþingi Íslands kýs að setja strangar reglur lög um rafrettur heldur en gilda um tóbak í 

þessum töluðu orðum.

Fari þetta frumvarp í geng óbreytt þá er ekki verði að hugsa um okkur neytendunar eins og þeir sem 
skrifuðu þetta frumvarp vilja meina heldur akkurat öfugt við það enda er ekki verið að hlusta á okkar 

þarfir,sögur neytendana né verið að hlusta á þær staðfestu rannsóknir og skýrslur frá samtökum og 
félögum eins og krabbameinsfélagi Bretlands,krabbameinsfélagi Bandaríkjana,Royal college of 

physicians og fleyrum.

Ýtarlegri ummæli um hinar ýmsu greinar frumvarpsins.

2. gr.- Gildissvið, seigir:

Lög þessi gilda um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, hvort sem þær innhalda nikótín eða ekki.

3. gr.- Orðaskýringar, seigir:

Áfyllingar: Ílát sem inniheldur nikótínvökva eða annan vökva sem ætlaður er til að fylla á rafrettur. 
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 og tanks,eða einhver hluti þeirrar vöru.



*Sé horft til þessara úttektar æur þessum tveimur greinum frumvarpsins hefur skilgreiningur 

velferðarráðuneytis og heilbrigðisráðherra á evróputilskipaninnar verið víkkuð gífulega frá fyrra 
frumvarpi. Ef maður skoðar svo eftirfarandi punkta úr frumvarpinu með 2. Og 3. Gr. Til hliðsjónar þá 
hefur þessi víkkun skilgreiningar alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir bæði neytendur og eigerndur 

veipverslana sem selja veip vörur.

4.gr.-Viðvaranir á umbúðum,seigir:

Rafrettur og áfyllingar má því aðeins hafa til sölu eða dreifingar ef skráðar eru viðvaranir um áhrif 

vörunar á heilsu á umbúðir hennar og leiðbeiningar fylgi um notkun og geymslu.

*Með þessu þá er verið að seigja að það þurfi að merkja nikótínlausa vökva og græjur með viðvörun 
um að þær innihaldi nikótín sem er alger og bein lygi til neytenda og mun eða getur valdið miklum 

rugling hjá neytendum sem ekki vilja nikótín. Að merkja vörur eins og
bómul,gler,battery,coil(hitaelement) og nikótínlausavökva og fl. Vörur sem aldrey innihalda nikótín 
gefur góða sýn á hvernig það er verið að ljúga að okkur neytendum og er sennilega ekki í samræmi 

við neytendalög um merkingar á innihaldi á vörum.

Vörur eins og einnota tankar með nikótínvökva í og auðvita nikótínvökvar skulu vera merkrtir það 

gefur auga ljós.

5.gr.-Öryggi,seigir:

Rafrettur og áfyllingar skulu vera barnheldar og tryggt skal að þær leki ekki og að í þeim sé búnaður 
sem tryggir áfyllingu án leka. *Hér er mistúlkunn á evróputilskipun gífuleg eða þýðing verið gífulega 

röng. Í 5.gr. þessa frumvarps er verið að vísa í g-lið 3. mgr. 20.gr evróputilskipunar sem seigir orðrétt:

Member states shall ensure that: electronic cigarettes and refill contaniers are child- and tamperproof,are protected 

against breakage and leakage and have a mechanism that ensure refilling without leakage.

Ákvæði þetta mælir fyrir því að nauðsyn sé á því að hafa lekavörn. En ekki er minnst á að tryggja verði 

að vara leki aldei enda er skíkt ómögulegt þegar um er að ræða tank sem opinn er í báða enda til að 
tryggja nægt loftflæði og það eina sem varnar leka er bómullinn sem sýgur í sig vökvann. Sé horft til 
5.gr. frumvarpsins þá mun enginn tankur vera löglegur á Íslandi hvorki nú né í framtíðinni 

nokkurtíman. Því þarf að skoða það að umorða þessa grein í eftir farandi:

Rafrettur og áfyllingar skulu vera barnheldar og með varnir gegn leka og brotum ásamt búnaði sem 

tryggir engann leka þegar fyllt er á.

7.gr.-Hámarksstyrkleiki og stærð,seigir: -Ekki er heimillt að selja áfyllingar fyrir rafrettur sem rúma

meira meira en 10ml af vökva.-Ekki er heimilt að selja rafrettur með áfyllanlegun tanki,einota rafrettur eða hylki í rafrettur 

sem rúma meira en 2 ml af vökva.

*Þarna er talað um að allar áfyllingar fyrir rafrettur,bæði með og án nikótíns ,skuli ekki vera stærri en 
10ml,en það er hvergi þannig í heiminum að hámarksstærð sé á nikótínslausum vökvum og er ekki 

talað um það í evróputilskipun að nikótínlausir vökvar séu með hámarksstærð. Því er það með öllu 
óskiljanlegt að það sé verið að setja nikótínlausavökva í sömu takmörkun og nikótínvökva.



Þessa grein ætti að umorða eftirfarandi: -Vökva til áfyllinga á rafrettum ættu eingöngu að vera seldir í 

10ml ef þeir innihalda nikótín. Ef þetta fer óbreytt í gegn og allir vökvar hvort sem þeir eru með eða 
án nikótíns séu seldir í 10ml föskum þá mun plastrusla framleiðsla okkar frábæra lands aukast svo um 
munar. Einnig mun það hafa í för með sér að það mun verða auðveldara að tína þessu m10ml 

flöskum og eru þau í fullkomnri stærð fyrir ungabörn og börn til að stinga uppí sig og hlýst af því 
áhætta á að þau muni kafna á þeim. Það er líka mun auðveldara að opna 10ml flöskur en t.d 60ml og 

100ml flökur. Eninig eru 10ml flöskur dýrari í kaupun en t.d 100ml flöskur.10ml flaska um kosta um 
1000kr stykkið en 100ml flaska kostar um 4990kr stykkið í flestum veip búðum. * Í 7.gr. er einnig 
mælt til að hámarks stærð á tönkum fyrir rafrettur séu að hámarki 2ml að stærð. Þetta er röng þýðing 

frá því sem stendur í evróputilskipuninni. Þar stendur, vökvar sem innihalda nikótínskulu eingöngu 
vera seldir í sérstökum merktum áfyllingar flöskum sem ekki fari yfir 10ml að hámarki og að í einota 
rafrettum eða einota hylkjum/tönkum fari hámarksstærð tankanna ekki yfir 2ml. Þetta gildir aðeins 

um tanka og hylki sem koma frá framleiðanda með nikótínvökva í. En íslanska frumvarpið vill að þetta 
gildi um alla tanka og að þeir skuli ekki rúma meira en 2ml af vökva þó að þeir muni aldrey koma til 

með að geyma vökva með nikótíníni í sér nema að neytandinn setji sjálfur nikótínvökva í þá.

Það er mín reynsla og milljón annara að veip er góð lausn frá tóbaki veip er jú(95%+ skaðminna en 

sígarettur) og hefur hjálpað mörg þúsundum Íslendinga að hætta að reykja svbo ekki sæe talað um 
allar þessar milljónir manna í evrópu og um allan heim sem hefur náð að hætta að reykja með hjálp 
veipsins. Því er þá bannað að auglýsa veip en leyft að auglýsa t.d nikótíntyggja og nikótínmunnúða og 

fl. Ég sé ekki hvernig fólk á að geta tekið sjálfsstæða um hvað henntar þeim best til að hætta að 
reykja ef ekki eru allir kostir uppá borði fyrir það eitt leyft en annað bannað því það er sannað að veip 
hefur hjálpa svo mikklu fleyri að hætta að reykja en nokkuð annað. Því fynnst mér að það ætti að 

leyfa auglýsingar á veipum eins og öðru bara innan vissra marka og án þess að auglýsa nikótínið.

Ég vona að þetta muni hjálpa ykkur í að taka rétta ákvörðun um þetta frumvarp. Og ég biðst 
afsökunar ef þetta er of langt hjá mér ég gat bara ekki með nokkru móti komið öllu sem ég vildi koma 

á framfæri til skila á 1 blaðsíðu.


