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

Ég heiti Daníel Árnason og er fyrrverandi reykingarmaður til 24 ára.

Árið 2015 kynntist ég rafrettunni, hafði séð fólk í kringum mig ná góðum árangri og náð að hætta að 
reykja með hjálp rafrettunar, svo ég ákvað að skella mér á slíkt tæki. Og viti minn mér tókst að kveðja 
sígarettuna á innan við sólarhring!

Næstu vikurnar tók við áhugavert tímabil, ég fór að finna betra bragð af matnum mínum, finna lykt af 
öllu og engu, og ég fór að hósta upp ógeðslegu svörtu slími í tíma og ótíma, lungun mín voru að losa 
sig við viðbjóðinn sem sat fastur í þeim.... lungun urðu heilbrigðari, þolið betra, húðin mín öll mýkri og 
betri og líðanin mín mun betri að öllu leyti -  allt útaf því ég náði að hætta að reykja.

Nú í dag, tæplega þremur árum seinna sit ég að skrifa umsögn til ykkar, til þess að reyna að 
sannfæra ykkur hversu hræðileg mistök þið eruð að gera með þessari frumvarpsstillögu ykkar 
varðandi rafretturnar, og ekki nóg með það, þá lést móðir mín fyrir nokkrum dögum, hún tapaði 
baráttunni við krabbamein í lungum, sem hún greindist með vegna reykinga.

Við erum hér með tæki sem er 95% skaðminna en hefðbundnar sígarettur, við erum með þjóðir allt í 
kringum okkur sem gerðu þessi sömu mistök og þið eruð að gera, meira segja þjóðir sem eru ekki með 
eins ströng lög enn í sama dúr og þessi sem þið viljið setja á og þau lög eru ekkert nema bara til 
vandræða og talar Bretinn nú um að henda sínum TBD lögum!

Þessi frumvarpstillaga er greinilega ekki unnin með neinum sem hefur einhverja þekkingu á veipinu, 
hún er ekki gerð með tilliti til nýjustu rannsókna sem er að finna um veipið og áhrif þess.... líka 
langtíma rannsóknir!

Það er 18 ára aldurstakmark í veipbúðum landsins, og það vilja allir lög og reglugerðir um veipið, enn 
þessi tillaga ykkar á sér enga stoð í raunveruleikanum.



10 ml hámarksstærð á vökva með og án nikótíns, auka vesen, auka plastflöskur og auka kostnaður 
fyrir mig og aðra neytendur, meiri líkur á fleiri fari aftur að reykja vegna þessa, er það það sem þið viljið 
? Að fleirri fari að reykja ?

Tankarnir sem ég nota eru ekki minni en 4 ml, einungis vegna þess að ég nenni ekki að vera alltaf að 
fylla á hann ! 2 ml þýðir bara að ég þarf að fylla á hann oft á dag jafnvel og það eru ekki til 100% 
lekaheldir tankar, þó svo að allir mínir tankar séu allt að því, enn það er ekki hægt að fara fram á að 
allir tankar verði lekaheldir.

Svo þetta með að þurfa að bíða í allt að 6 mánuðum eftir leyfi fyrir því að ný vara megi fara í sölu... 
það koma nýjar og betri veipur í hverjum mánuði, afhverju ætti að taka það allt að hálfu ári að fá leyfi 
fyrir því að betri vara fari í sölu ?

Fáið sérfræðinga með þekkingu á þessu máli með ykkur til halds og trausts þegar kemur að 
lagasetningu á rafrettum og áfyllingum í þær, ekki gera sömu hættulegu misstök og margar aðrar 
þjóðir í kring um okkur hafa gert og eru í vandræðum með í dag.

Veipurnar eru bylting í baráttunnu við tóbakið og þeim ber að fagna með skynsamlegum lögum og 
reglugerðum -  því heilsa almenning skiptir máli!
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