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

Langar að koma því á framfæri að ég fagna því að lög skyldu sett á um 
veipurnar og vörum þeim tengdum, og frábært að þau lög skyldu ekki 
sett með tóbakslögunum!

En það er margt í þessari frumvarpstillögu sem ber að laga og 
endurskoða að mínu mati.

10 ml áfyllingar í það mesta, er svakalega vanhugsuð hugmynd sem 
mun eingöngu auka plastnotkun Íslendinga, og ekki nóg með það að allt 
verði fljótandi í 10 ml plastflöskum um allar trissur, heldur er þessi stærð 
hættuleg ungum börnum, þau geta svo auðveldlega gleypt þessar litlu 
flöskur.

Talað er um að þetta sé gert til þess að stuðla að öryggi fólks og barna, 
það stenst engin rök.

Allir þeir vökvar sem ég hef verið að nota þessi 2 ár sem ég hef veipað 
eru lang flestir 30 ml og 60 ml, einnig hef ég verið að nota 100 ml flöskur 
líka, og þær eru allar með tölu barnheldar... bara svo það sé á hreinu.



Ef allir vökvar verða aðeins leyfilegir í 10 ml glösum þá mun ég ekkert 
veipa minna... það verður bara dýrara og ég mun bara kaupa heilt haf af 
plastflöskum á hverju ári, svo mikið er víst.

2 ml tankastærð er líka ekki að virka, allir mínir tankar eru 4-8 ml, enda 
bara vesen að vera með minni tank enn það, þar sem maður þarf þá 
alltaf að vera að opna tankinn og fylla á hann með tilheyrandi veseni.

Einnig langar mig að benda á að í öllum þeim veip búðum þar sem ég 
hef verslað er nú þegar 18 ára aldurstakmark, hvergi hef ég orðið vör við 
það að það sé verið að ota veipunum að börnum né markaðssett 
sérstaklega fyrir börn, nú er ég á 29 ári og ávaxtahlaups bragð eða 
súkkilaði ís bragð hentar mér mjög vel í mína vökva, skil ekki alveg 
pælinguna með að það sé eitthvað gert til þess að höfða til barna.... ég 
elska hlaupbangsa og ís ! Ég sé alveg gamalt fólk á nammibörum í 
búðinni að velja sér nammi, líka á ísinn sinn í ísbúðinni.

Og það að það þurfi allt að 6 mánuði til þess að bíða eftir leyfi til þess að 
ný vara megi fara í sölu, til hvers er það ? Hver á að veita leyfi ? Og 
afhverju ? Veipvörur í dag eru ekki framleiddar nema eftir ákveðnum 
gæðastuðlum og kröfum sem þarf að uppfylla annars kaupir þær enginn 
inn, hvorki veipbúðir né einstaklingar, ætlar einhver hér heima á ykkar 
vegum að fara að fræða sig sérstaklega í veipum, verða sérlegur 
ráðgjafi og sérstakur leyfisveitandi ?

Við erum með flott fólk nú þegar sem er sérhæft og miklir fræðimenn um 
veipurnar veit hvað það er að gera og það er einmitt fólkið sem á 
veipbúðirnar og starfsfólk þeirra búða. Fólkið sem er nú þegar að bjarga 
hundruðum mannslífa á ári, bara á Íslandi.

Eins og ég sagði lög um veipið er bara hið besta mál enn þau verða að 
vera vel íhuguð og ekki gerð til þess að gera þeim sem veipa neitt 
sérstaklega erfitt fyrir....



Aldurstakmark, almennt eftirlit með sölu og vörum og þess háttar ætti að 
sjálfsögðu að vera í lögum og helst bara leyfilegt að selja í 
sérvöruverslunum þar sem starfsfólk þar er með mikla þekkingu og veit 
hvað það er að selja, getur leiðbeint og ráðlagt notendum rafretta hvað 
sé best fyrir hvern og einn og hjálpað til ef eitthvað er bilað og þar fram 
eftir götunum, það finnst mér almenn skynsemi.

Rannsóknir á veipum og notendum þeirra eru að hrannast upp, virkilega 
flottar rannsóknir, við erum með tækifæri hér til þess að nánast útrýma 
sígarettunni og þeim viðbjóðslegu sjúkdómum og ótímabærum dauðdaga 
sem henni fylgir.

Ykkur stendur til boða að fá aðstoð og ráðleggingar varðandi hvernig lög 
sé best að setja á um veipið frá flottu fólki eins og t.d.Clive Bates og 
fleirum, hvers vegna notið þið ekki það tækifæri ? Afhverju ekki að verða 
fyrsta landið í heimi sem setur lög við hæfi um veipið og verða þekkt fyrir 
það ? Verum fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir og tökum heilsu almennings 
alvarlega !

Þótt við séum lítil þjóð þá getum við alveg sýnt hvað í okkur býr, það 
höfum við sannað oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.
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