
Umsögn v. Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Mál 202. 148.löggjafarþing

Við viljum koma á framfæri gagnríni fyrir hönd Djáknans .ehf sem rekur rafrettuverslanir víðsvegar 
um landið.

1.
Það hefur verið mjög skír stefna fyrirtækissins frá upphafi að selja einungis 18 ára og eldri vörur úr 
verslunum okkar, hvort það séu vökvar, búnaður eða fylgihlutir.
Nokkuð mörg tilfelli eru þegar foreldar barna sem hafa byrjað að reykja undir 18ára komi í fylgd 
barna sinna og kaupa fyrir þeirra hönd.
Við höfum fengið þakkir frá foreldrum að rafrettur hafi komið unglingum þeirra frá tóbaksneyslu, 
hvort það séu sígarettur eða munntóbak.

2.
Vörur okkar eru ekki keyptar til að höfða til ungmenna, heldur fólk á öllum aldri sem vill fá 
nammibragð í stað tóbaksbragðs, við erum líka með tóbaksbrögð en þau eru ekki mjög vinsæl.

3.
Varðandi 6 mánaða bið tímann, ef þetta fer í gegn að vape verslanir þurfi að bíða í allt að 6 mánuði 
eftir því að fá samþykki til þess að flytja inn nýjar vörur. Eftir 6 mánuði þá eru flest tæki orðin úrelt 
hér á Íslandi og allar vape verslanir þurf að vera með hraðar hendur varðandi að markaðsetja nýjar 
vörur.

4.
10ml flöskustærðir að hámarki er algjörlega fáranlegt og ekki hægt að ýminda sér hvaða tilgang það 
hefur, annað en að gera vöruúrval verra, dýrari í innkaupum og flutningi og meiri plastsóun.
Til hvers að banna innflutning á nikotínslausum vökvum í stærri umbúðum en 10ml? Náum ekki 
samengi , er nikotín lausi vökvinn orðinn jamt "ósækilegur" og þessi með nikotíni

Viljum koma á framfæri að við erum búnir að útvega hundruðum ef ekki þúsundum viðskiptavina 
okkar vörur til að stöðva tóbaksneyslu þeirra, eru það ekki frábærar fréttir?

Erum í einu og öllu að hugsa um að bjóða uppá það sem viðskiptavinir okkar vilja til að hætta að 
reykja eða nota aðrar tóbaksvörur.

Krefjumst þess fyrir hag allra í þessu þjóðfélagi að þetta meingallaða frumvarp verði fellt niður.

Gleymum ekki þó við höfum náð frábærum árangri á íslandi í tóbaksvörnum þá eru samt ennþá 380 
manns á ári að látast af völdum þess.

Nú er tækifærið að bjarga þeim seinustu.

Undirritaður þakkar fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um ofangreint frumvarp fyrir hönd 
Djákninn ehf ( Vape Shop )
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