
Heil og sæl.

Gunnar Viðar heiti ég og er mikill baráttu maður gegn neyslu tóbaks á Íslandi og ég vill sjá tóbakslaust 
Ísland innan fárra ára.

En ég er mótfallinn flestu í þessu vape frumvarpi.

Það er verið að ráðast á fyrsta hjálpartækið sem virkar og banna rafrettur í þeirri mynd sem hún 
þekkist í dag.

Ég hef aldrei reykt eða notað tóbak en foreldrar mínir gerðu það, ég var mjög ungur með áhyggur af 
tóbaksneyslu þeirra, mamma byrjaði 15 ára að reykja og átti mjög erfitt með að hætta, reyndi allt en 
byrjaði alltaf aftur, þetta tók mikið á fyrir barn sem var búið að segja við að reykingar drepa, hún 
hætti svo endanlega að reykja þegar hún greindist með krabbamein, það þurfti greinilega mikið til.

Pabbi byrjaði 13 ára að reykja og sagðist aldrei ætla hætta að reykja, því hann varð svo pirraður þegar 
hann reyndi að hætta, þegar pabbi var 61 árs gamall gaf ég honum rafrettu og draumur okkar beggja 
rættist, hann hætti að reykja á aðeins 1 viku og hefur ekki snert tóbak í 2 ár, rafrettan bjargaði lífi 
hans.

Með þessum lögum er rafretta hans ólögleg í dag, og flöskurnar sem hann kaupir.

Hver eru rökin ykkar að banna flöskur stærri en 10ml? Það bitnar á honum því vökvarnir hans eru ekki 
framleiddir í 10 ML Það yrði líka dýrara og meiri plast mengun.

Svo er hann með 5ml tank á græjunni sinni á 120w svo það uppfylli hans þörf og endist daginn , 
enginn tankur myndi henta honum sem yrðu fáanlegir ef þetta frumvarp verður að veruleika.

Ég er sammála um að standa þurfi vörð um að forráða einstaklingar kaupi rafrettur.

Ég er sammála um að ekki eigi að auglýsa rafrettur til óforráða einstaklinga.

Að öðru leiti á að fá að vera í friði fyrir þá sem kjósa þennan kost til að hætta að reykja, það eru mörg 
mannslíf í húfi ef við bönnum þetta frábæra hjálpartæki.

Takk fyrir mig og vona að þetta verði tekið til greina.

Með kveðju. Gunnar Viðar Þórarinsson


