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Efni: Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um frumvarp til laga um rafrettur og 
áfyllingar fyrir rafrettur

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) vísar til tölvubréfs velferðarnefndar Alþingis dags. 27. 
febrúar sl. þar sem er óskað er umsagnar um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir 
rafrettur, 202. mál.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tekur undir nauðsyn þess að sett verði lög um rafrettur og 
áfyllingar enda hafa nú þegar borist ábendingar m.a. frá foreldrum sem hafa áhyggjur af sölu 
þessa varnings til barna.

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að rafrettur séu fremur ný vara á markaði og 
skorti langtímarannsóknir sem varpa ljósi á möguleg áhrif notkunar þeirra. Einnig kemur 
fram að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafi lagt áherslu á að ríki setji sömu reglur um 
rafrettunotkun og gilda um tóbaksreykingar. Þegar frumvarpsdrögin eru skoðuð með tilliti til 
þessa vekur athygli að ekki er lagt til að sölustaðir þurfi sérstakt leyfi til að selja rafrettur og 
áfyllingarílát eins og þarf til að selja tóbak sbr. lög nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Ekki er heldur 
gert ráð fyrir sama fyrirkomulagi á eftirliti með sölu á rafrettum og áfyllingum og er með 
tóbakssölu skv. tóbaksvarnarlögum en þar er eftirlitið á hendi heilbrigðisnefnda.

Í 6. gr. draganna eru ákvæði um aldurstakmörk sem eru sambærileg við þau aldurstakmörk 
sem eru í tóbaksvarnalögum þ.e. að rafrettur og áfyllingar megi hvorki selja né afhenda 
einstaklingum yngri en 18 ára og að þeir einir sem orðnir eru 18 ára megi selja rafrettur og 
áfyllingar. Ekki er tekið fram hvernig framfylgja eigi þessu ákvæði eða hvort og þá hvaða 
viðurlögum skuli beita. Ljóst er að erfitt verður að framfylgja þessum ákvæðum þar sem ekki 
þarf leyfi til að selja rafrettur og áfyllingarílát. Ennfremur kemur ekki fram hvernig 
markaðseftirliti Neytendastofu á að vera háttað hvað varðar þessi atriði og takmarkanir á 
notkun rafrettna sbr. III. kafla frumvarpsdraganna. Ljóst er að verslanir með rafrettur hafa nú 
þegar tekið til starfa víða á landinu og því mikilvægt að sett verði lög, sem unnt er að 
framfylgja, um markaðssetningu, sölu og notkun rafretta og áfyllinga.
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