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

ég reykti um 2 pakka á dag frá 11 ára aldri, samtals 33 ár sem ég reykti og ég reindi allt sem til var til 
að hætta að reykja t.d zyban, champix, nigotín tyggjó, þegar best var þá var ég með 6mg nigotín 
tyggjó og kaffi bolla og kominn með rettuna í hendur, á þeim tíma gerði ég mér grein fyrir að mín fikn 
var ekki nigotínið heldur athöfnin við að reykja, fyrir 2 árum síðan komst ég í tæri við rafrettu og má 
segja að innann við viku síðar hafi verið verið hættur að reykja og alveg kominn yfir í rafrettuna, 
virtist ekki skipta neinu hvort að vökvinn innihélt nigotín eða ekki, varð í raun bara þetta að hafa 
tilfinninguna að ég væri að reykja sem dugði mér til að komast frá tóbaki endanlega.

að sjálfsögðu á að vera 18 ára aldurstakmark og það er eitthvað sem þarf að komast í lög sem fyrst. 
ég sé ekkert að því að merkingar á umbúðum á t.d rafrettum séu á þann veg að vara við að nigotín sé 
ávanabindandi en að segja á umbúðum að rafrettan án vökva innihaldi nigotín er svona full gróft.

hvað varðar stærðir af glösum með nigotín vökva 10ml er fín stærð og skil vel að takmarka það við 
10ml en að takmarka vökva sem inniheldur ekkert nigotín við 10ml er bara rangt enda erum við að 
setja lög um vörur sem innihalda nigotín.

að sjálfsögðu er mín skoðun að þeir sem hafa aldrei reykt eigi aldrei að koma nálægt rafrettum og 
ætti kannski að segja lög þess efnis að þeir sem eru fæddir fyrir árið 2001 megi kaupa rafrettur og 
tóbak, þeir sem eru fæddir eftir árið 2000 megi ekki versla þetta.
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