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

Almennt um frumvarpið

Markmið frumvarpsins í 1. gr er að heimila innflutning, sölu, markaðssetningu og 
notkun rafrettna og tryggja gæði og öryggi rafrettna og áfyllinga fyrir rafrettur á 
markaði. Rafrettur eru færðar undir sama fyrirkomulag og lög um öryggi vöru á 
markaði og eftirlitsstofnunin er Neytendastofa eins og með þeim lögum.

Með þessu er vikið frá því fyrirkomulagi sem verið hefur á markaðssetningu á öðrum 
nikótín vörum sem annarsvegar falla undir lög um tóbaksvarnir eins og tóbak, sem er 
undir eftirlit heilbrigðiseftirlits, og hinsvegar undir lyfjalög eins og nikótín tyggjó, 
sem er undir eftirliti Lyfjastofnunar. Neytendastofa er þriðja eftirlitsstofnunin sem 
sinnir eftirliti með nikótín vörum. Með því að setja rafrettur undir þann hatt er 
markaðssetning rafretta með nikótíni færð nær því að vera venjuleg neysluvara en 
ekki það ávanaefni sem það er með þeirri langvarandi ávanabindingu sem það hefur í 
för með sér.

Ljóst er að nikótín rafrettur eru ekki venjulegar vörur á markaði. Nikótín er talið eitt 
mest ávanabindandi efni sem þekkist. Þeir sem ánetjast nikótíni hvort sem það er með 
tóbaki, nikótín tyggjói eða rafrettum eru ánetjaðir fyrir lífstíð og losna ekki við fíknina 
nema með miklu átaki. Rafrettur eru ekki gallabuxur eða hárgreiðsla sem hægt er að 
skipta út þegar tískustraumar breytast.

Tóbak er sem kunnugt er gríðarlega skaðlegt efni. Aðrar nikótín vörur eru á markaði 
til að draga úr því tjóni sem reykingar valda með því að fá neytendur til að velja 
minna skaðleg efni. Hættan við markaðssetningu rafrettna er að nýir neytendur 
ánetjist nikótíni. Rafrettur geta mögulega orðið tískufyrirbæri og því gæti stórt hlutfall 
ungmenna á hverjum tímapunkti ánetjast nikótíni með rafrettum. Óljóst er hvaða 
afleiðingar það getur haft fyrir þessa nýju neytendur. Einhver hætta er á að þeir skipti 
yfir í tóbak eða reyki tóbak til jafns við rafrettur og að það geti haft slæmar 
heilsufarsafleiðingar. Efnið nikótín er eitrað og á að öllum líkindum þátt í 
blóðrásaráföllum vegna þess að það dregur saman æðar. Það hefur einnig 
bráðaeituráhrif og getur t.d. barn orðið fyrir alvarlegri eitrun ef það borðar sígarettu 
eða drekkur nikótín áfyllingu í rafrettum.
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Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis leggur til að markmiðin sem frumvarp um 
rafrettur þarf að uppfylla verði eftirtalin:

1. Heimila innflutning, sölu og markaðssetningu til að draga úr tjóni sem tóbak 
veldur á heilsu neytenda. Núverandi frumvarp nær því markmiði.

2. Tryggja gæði og öryggi rafrettna og áfyllinga til að þessi nýja vara valdi sem 
minnstu tjóni á heilsu neytenda. Líklegt er að frumvarpið nái því markmiði.

3. Tryggja að neytendur séu upplýstir um innihald áfyllinga þannig að þeir viti 
hvað þeir láta ofan í sig og geti sneytt hjá nikótíni ef þeir vilja. Sömuleiðis að 
þeir fái upplýsingar um tæknilega eiginleika rafrettna svo sem eins og hitastig 
„bruna“ eða að upplýsingar séu aðgengilegar um „brunaefni“, sem þeir anda 
að sér. Nauðsynlegt er að setja ákvæði í frumvarpið um upplýsingaskyldu 
framleiðenda til neytenda um innihald áfyllingaefna og um tæknilega 
eiginleika rafrettna.

4. Koma í veg fyrir að nýir neytendur nikótíns ánetjist og verði bundnir á klafa 
nikótínfíknar. Ákvæði frumvarpsins þurfa að tryggja að markaðsetning nái 
ekki að beinast að nýjum neytendum og að aldursmörk við sölu verði virt. 
Athygli vekur að engin athugun virðist hafa verið gerð á neyslu rafretta á 
landinu, sem gæti verið til stuðnings löggjafanum við setningu laganna eða 
a.m.k. er ekki vísað til þess í greinargerð. Ýmislegt bendir til þess að neysla 
meðal ungmenna sé nokkur þótt núverandi söluaðilar segist allir virða 18 ára 
aldursmörk. Til greina kemur að takmarka fjölda og gerð sölustaða til að ná 
þessu markmiði.

5. Tryggja að aldursmörk um bann við sölu til yngri en 18 ára verði virt. Þar má 
vísa til reynslunnar af banni við sölu á tóbaki til yngri en 18 ára en margir 
sölustaðir selja yngri en 18 ára tóbak eins og kannanir forvarnarfulltrúa 
Hafnarfjarðar hafa sýnt[1]. Til að koma í veg fyrir þessa sölu þyrftu ákvæði 
frumvarpsins að takmarka sölustaði við ábyrga söluaðila eins og lyfjabúðir eða 
vínbúðir eða mögulega sérverslanir. E f sölustaðir eru ekki takmarkaðir við 
ábyrga söluaðila mun ekki vera hægt að koma í veg fyrir sölu til yngri en 18 
ára nema með virku eftirliti, með tálbeitum og beitingu viðurlaga.

6. Tryggja að markaðssetning á rafrettum verði ekki til þess að markmið 
frumvarpsins náist ekki. Frumvarpið leggur bann við venjulegum auglýsingum 
og sýnileika og takmarkar þannig markaðssetningu. Auðvelt mun þó vera að 
komast hjá því banni með markaðssetningu á samfélagsmiðlum ef áhugi 
söluaðila er fyrir hendi. Auglýsingabannið nær þó liklega einnig til auglýsinga 
á samfélagsmiðlum þótt það sé ekki nefnt í greinargerð frumvarpsins.

7. Koma í veg fyrir að almenningur verði fyrir heilsuskaða, óþægindum eða 
truflun af reyk eða gufu frá rafrettum. Bannað verður að nota rafrettur á 
mörgum stöðum skv. 11. gr. en upptalning er ekki eins ítarleg og í 
tóbaksvarnarlögum. Nauðsynlegt er að hafa listann í 11. gr. ítarlegri og skýrari 
eins og í tóbaksvarnarlögum. Grein 11. a. ætti að vera: „í þjónusturýmum 
stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka, svo sem á veitinga- og 
skemmtistöðum,“
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Eftirlit, framfylgd og viðurlög.

Það eftirlitskerfi sem rafrettur eru settar undir hentar sennilega vel til að hafa eftirlit 
með markaðssetningu venjulegra neysluvara og til að tryggja öryggi vöru á markaði. 
Það má efast um að það kerfi henti fyrir rafrettur. Líklegt er að mikið af þeim málum 
sem koma til kasta eftirlitsaðila gæti snúist um sölu á rafrettum til yngri en 18 ára. Sú 
sala mun ekki vera sýnileg nema með tálbeitueftirliti en margir sölustaðir munu selja 
yngri en 18 ára án mikilla hindrana eins og kannanir forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar 
hafa sýnt [1]. Vandséð er hvernig hefðbundið markaðseftirlit Neytendastofu muni geta 
unnið bug á því. Annar þáttur sem gæti verið fyrirferðarmikill er takmörkun á notkun 
rafrettna samkvæmt 11. grein og er sömuleiðis vandséð að markaðseftirlit ráði við 
það. Þriðji þátturinn er eftirlit með markaðssetningu. E f innflytjendur og söluaðilar 
fara í markaðsherferð mun það líklega vera markaðssetning á samfélagsmiðlum sem 
erfitt mun vera að stoppa.

Tillögur til úrbóta.

Rafrettur er ný vara á markaði sem þjónar eingöngu þeim tilgangi að minnka skaða af 
völdum tóbaksneyslu til að fá langvarandi tóbaksneytendur sem geta ekki hætt vegna 
fíknar til að velja annað skaðminna efni. Það er engin ástæða til að auðvelda nýjum 
neytendum að nálgast þetta ávanaefni til að þeir geti orðið háðir efninu til langframa. 
Sennilega væri rétt að hafa markaðsetningu rafretta og áfyllinga undir eftirliti 
Lyfjastofnunar enda er nikótín lyfjaefni og notkun þess er í lyfjatilgangi. Til að 
tryggja nægan aðgang neytenda að þessari vöru og til að koma í veg fyrir að nýir 
neytendur ánetjist er sennilega best að takmarka sölu rafretta og nikotín áfyllinga við 
lyfjabúðir og e.t.v. leyfisskyldar sérverslanir.

Virðingarfyllst

Árni Davíðsson 
heilbrigðisfulltrúi
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[1] Tenglar á nokkrar netfréttir af könnunum forvarnafulltrúa Hafnarfjarðar á sölu 
tóbaks til unglinga með tálbeitum. Þessar kannanir hafa verið gerðar í á annan áratug:

2003: http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/nr/271
2012: http://www.hafnarfjordur.is/stj ornsysla/frettir/nr/611
2013: http://www.hafnarfjordur.is/ stj ornsysla/frettir/nr/915
2013: http://www.hafnarfjordur.is/ stj ornsysla/frettir/nr/1108
2014: http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/enn-er-unglingum-selt-tobak
2015: http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/enn-er-unglingum-selt-tobak-1
2016: http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/tobakskonnun
2017: http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/tobakskonnun-43-solustada-
virda-ekki-aldursmork
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