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

Ég heiti Ólöf Una Haraldsdóttir kt: 080869-3989 og vil koma á framfæri skoðun minni á ákveðnum 
þáttum í þessu frumvarpi sem ég tel að verði engum til framdráttar, heldur hið gagnstæða. Ég vil þó 
taka það fram að ég tel það jákvætt að setja fram reglur um rafrettur(veip). Markmiðið sem lagt er 
upp með virðist vera göfugt en útlistunin á hverjum þætti fyrir sig er greinilega ekki hugsuð með 
markmiðið að leiðarljósi.

Frumvarpið ber þess merki að vera áróður gegn þeim sem kjósa rafrettur (veip) fram yfir aðrar lausnir 
við að hætta að reykja s.s plástra, tyggjó og nefúða. Veip eru að öllu jöfnu sett undir sama hatt og 
sígarettur sem á sér enga hliðstæðu nema kannski sjónrænt séð. Það er t.d. ekki reykur frá veipi 
heldur gufa. Einnig er engu jafnræði gætt í frumvarpinu þar sem leyfilegt er að auglýsa nikótíntyggjó 
en blátt bann á að leggja á auglýsingu veip vara.

4.gr. Hvað varðar 4.gr um viðvörunarmerkingar þá skil ég ekki að t.d. brennarar(coil) verði að bera 
viðvörun um innihald nikótíns þar sem slíkt er ekki við hendi þegar varan er keypt. Það er sett 
í af neytanda þegar heim er komið. Þetta er bara kjánalegt og gerir viðvörunina ómarktæka 
og litið á sem hræðsluáróður sem hætt verður að taka mark á. Jafn kjánalegt er að merkja 
gosdrykki að þeir innihaldi áfengi þar sem gos er gjarnan notað sem bland fyrir áfengi.

5.gr Flestar ef ekki allar rafrettur koma með þéttingum sem varna því að græjan leki þar sem 
enginn vill lekandi rafrettu. Ef að búnaður lekur heyrir það til undantekningar og hefur frekar 
með galla að gera frá framleiðanda eða handvömm neytanda. Áfylling án leka hefur síðan 
eingöngu með notanda að gera og hversu varlega hann fer í að fylla á.

6.gr. Skilyrðislaust eigi eingöngu sérhæfðar verslanir að selja veip og veipbúnað og það á að vera 
18 ára aldurstakmark inn í þær búðir. Börn hafa ekkert þar inn að gera frekar en í 
áfengisverslanir.

7.gr. Takmörkun á magni í áfyllingum er alveg á skjön við umhverfissjónarmið þar sem þær koma 
eingöngu í plastflöskum og getur verið hreint út sagt hættulegra þar sem 10ml flöskurnar eru 
það litlar að börn eiga auðvelt með að stinga þeim upp í sig.

13.gr Að þurfa að tilkynna með 6 mánaða fyrirvara ef á að flytja inn eða selja vöru heftir eingöngu
framboð á vörum og endar á að standa í vegi fyrir að fólk nýti sér þennan valkost til að hætta 
að reykja.

Í júní 2016 keypti ég mína fyrstu rafrettu og viku seinna var ég hætt að reykja eftir að hafa reykt 
pakka á dag í 30+ ár. Ég hef aukið þol, fékk bragð og lyktarskyn aftur og gæði lífs míns hafa aukist til 
muna. Ég vil meina að rafrettan hafi bjargað lífi mínu. Vinsamlega takið alvarlega þessar umsagnir og 
aðlagið frumvarpið þannig að það verði fleirum til bjargar en ekki til hindrunar.
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