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Frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur.

Undirrituð sitja í Samráðshópi um forvamir hjá Reykjavíkurborg og hafa kynnt sér 
frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur.

Hópurinn samansstendur af sérfræðingum stjórnsýslusviða borgarinnar sem hafa með 
málefni barna og unglinga að gera. Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Hópurinn fagnar lagasetningu um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur en hefði kosið að 
ganga lengra með lagsetningunni er varðar aðgengi og takmarkanir er snúa að börnum 
og unglingum.

Að mati hópsins færi betur á því að lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur væri 
hluti að löggjöf um tóbaksvarnir nr. 6/2002. Í því fælist að setja rafrettur og áfyllingar 
undir sama hatt og tóbak. Með því félli eftirlit, dreifing o.s.frv. undir ÁTVR og 
takmarkanir yrðu hinar sömu.

Notkun rafretta hefur aukist meðal unglinga en ekki hefur verið unnt að bregðast 
afdráttarlaust við þeirri þróun þar sem skortur hefur verið á lagasetningu til að gera það 
kleift. Með frumvarpinu skapst því einnig vernd gagnvart neytendum, öryggi þeirra 
o.s.frv.

Hópurinn lýsir ánægju sinn yfir því að aldursmörk sölu og afhendingar miðist við 18 ára 
aldur og að sýnileikabann verði í almennum verslunum. Jafnframt að ekki megi auglýsa 
rafrettur né áfyllingar.

Leggur hópurinn til að bannað verði að bragðbæta vökva til áfyllingar í rafrettur svo 
sem með ávaxta- og sælgætisbragði sem gæti höfðað til barna eða unglinga. Einnig 
leggur hópurinn til að takmarkanir á notkun rafretta verði hinar sömu og í lögum um 
tóbaksvarnir nr. 6/2002.

Rannsóknir sýna að unglingar sem notað hafa rafrettur eru líklegri til að stunda aðra 
áhættuhegðun en unglingar sem hafa ekki notað rafrettur. Um er að ræða félagslega 
hegðun sem opnar dyr fyrir annarskonar neyslu. Sú hegðun að reykja rafrettur er ekki 
ólík því að reykja sígarettur og því er hætta á að mörk samfélagsins gagnvart 
tóbaksreykingum færist til og verði að viðurkenndari hegðun en nú er. Því þarf að taka 
á neyslu rafretta af sömu festu og tóbaksneyslu1.



Sjá má í gögnum Rannsóknar og greiningar að reykingar unglinga í 10. bekk hafi 
minnkað úr 21% frá árinu 1997 í 2% árið 2017. Góður árangur hefur náðst með 
forvarnastarfi er varðar tóbaksneyslu unglinga sé tekið af þróun undanfarinna 20 ára 
miðað við neyslu jafnaldra í öðrum löndum á sama tíma. Óráðlegt er að fórna þeim 
árangri. Ef ekki er tekið af festu á rafrettunotkun unglinga er hætta á að árangur í 
tóbaksforvörnum gangi til bakau
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