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Þingskjal 281 —  202. mál.

Frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur.

Undirritaðir verkefnastjórar hjá Reykjavíkurborg sem sinna forvörnum í hverfum borgarinnar 
hafa kynnt sér frumvarpið og gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Í ljósi þess að nú eru engar heimildir eða lög til um rafrettur er það fagnaðarefni að fá fram 
löggjöf um notkun rafrettna. Með því er hægt að tryggja betur gæði og öryggi rafrettna og 
áfyllinga fyrir rafrettur á markaði og ekki hvað síst að tryggja eftirlit/neytendavernd.
Notkun á rafrettum hefur aukist og staðreynd að mikil aukning er á notkun hjá ungu fólki sem 
aldrei hefur reykt - nýliðun. Þess vegna er mikilvægt að skilja á milli notkunar á rafrettum í 
þeim tilgangi að hætta að reykja og þeirrar nýliðunar sem er hjá ungmennum sem aldrei hafa 
reykt.

Undirrituð leggja til að lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur verði felld undir í Lög um 
tóbaksvarnir. Til að hafa eina heildstæða góða löggjöf um tóbak og rafrettur en þyrfti þá að 
aðlaga.

Teljum við jákvætt að kveðið sé á um sýnileikabann í almennum verslunum og bann við 
auglýsingum. Fögnum við einnig 18 ára aldurstakmörkum á sölu og afhendingu rafrettna og 
áfyllinga.

Lagt er til að allur III kafli Laga um tóbaksvarnir verði fluttur óbreyttur í lög um rafrettur og 
áfyllingar fyrir rafrettur í stað III kafla frumvarps til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir 
rafrettur, þar sem sá fyrrnefndi er skýrari og ítarlegri.

Eins vilja undirrituð bæta inn í 8. grein frumvarpsins bann við bragðefnum, eins og sælgætis 
og ávaxtabragð, sem gætu höfðað sérstaklega til unglinga.

Það er gott að lögin gilda um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur hvort sem þær innihalda 
nikótín eða ekki. Þannig að hvorki má selja né afhenda einstaklingum yngri ern 18 ára. Í 17. 
grein V kafla. er talað um fræðslu til ungmenna um áhrif notkunar rafrettna.

Reykjavík, 21. mars 2018.

Guðrún Halla Jónsdóttir, Miðgarði - Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
Helga Margrét Guðmundsdóttir, Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir, Miðgarði -  Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða
Svandís Unnur Sigurðardóttir, Þjónustumiðstöð Breiðholts
Trausti Jónsson, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts


