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Frumvarp þetta flokkar rafrettur og áfyllingar með öðru tóbaki, því ber að mótmæla enda er ekkert 
tóbak í rafrettum né áfyllingum.
Frekar ætti að flokka rafrettur og áfyllingar með nikótínlyfjum líkt og nikótín tyggjói, nefúða, 
munnúða, pokum undir vör og öðrum lyfjum sem ætluð eru til að draga úr og hætta tóbaksnotkun. 
Umrædd lyf innihalda sum hver sömu og /eða svipuð innihaldsefni og áfyllingarvökvar fyrir rafrettur.

Takmörkun á rúmmáli áfyllinga og rafrettu tönkum er ekki heppileg út frá bæði hagkvæmis- og 
umhverfisverndarsjónarmiðum. Frekar ætti að leyfa markaðnum að stjórna stærðinni og gefa fólki 
val um hvernig umbúðir það vill nýta sér.

Ég fagna aldurstakmörkun á rafrettum og áfyllingum, því varla ættu börna að hafa greiðan aðgang að 
nikótínlyfjum, umbúðarmerkingar þess efnis er ekki að finna á öðrum nikótínlyfjum og því óþarfi að 
setja kröfur um það fyrir rafrettur og áfyllingar.

Takmörkun á hvar hægt sé að neyta nikótíngufu er ásættanlegt í ljósi loftgæða, vert er að taka fram 
að minna er af nikótíni í óbeinni gufu en í óbeinum tóbaksreyk og þar fyrir utan er ógrinni af 
skaðlegum og krabbameinsvaldandi efnum í óbeinum tóbaksreyk sem ekki finnst í gufu frá 
rafrettum.

Undirritaður er sjálfur fyrrum reykingamaður og byrjaði ungur að fikta við reykingar, um átján ára 
aldur var ég farinn að reykja daglega og fór neyslan fljótt í pakka á dag. Ástæðan var ekki sú að mér 
þótti þetta gott heldur er þetta fíkn. Ég prófaði margt til að hætta og gengu hefðbundin nikótínlyf 
ekki fyrir mig og ekki gekk að hætta án hjálpar.

Í september 2015 kynntist ég svo rafrettum og festi kaup á slíkri, ég hætti í kjölfarið reykingum með 
hjálp rafrettuvökva með nikótíni. Eftir að hafa notað rafrettu í stuttan tíma jókst bragð- og lyktarskyn 
til muna og þolið lagaðist, ég varð ekki lengur móður við létt verk eða að ganga upp stiga t.a.m., 
lungun voru farin að hreinsa sig og taka upp meira súrefni.

Í lok árs 2017 tók ég svo ákvörðun um að hætta að nota rafrettu enda væri markmiðinu náð, ég var 
búinn að vera tóbakslaus í tvö á, hafði engan áhuga á að snúa aftur og var farinn að nota nikótín 
lausan vökva. Það var svo í febrúar 2018 sem ég lagði rafrettuna á hilluna.

Það sem hvatti mig til að skipta út tóbakinu fyrir rafrettu var ekki síst verðmunurinn, það er mun 
ódýrara að nota rafrettu en tóbak sérstaklega í ljósi þess að hægt er að kaupa vökva í stórum 
umbúðum sem er bæði umhverfisvænna og hagkvæmara. Það að eiga vökva í stórum umbúðum 
hvatti mig ekki til þess að nota rafrettuna meira en ella, það veitti öryggi um að ég myndi ekki verða 
uppiskroppa um vökva og eiga þá á hættu að falla.

Ég leggst gegn því að frumvarp þetta nái fram að ganga og hvet heilbrigðisráðherra til að leggja fram 
nýtt frumvarp sem flokkar rafrettur og áfyllingar með öðrum nikótínlyfjum.
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