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Høring over udkast til lovforslag om ændring af apotekerloven (mo-

dernisering af apotekersektoren) 

 

Erhvervs- og Vækstministeriet har modtaget ovenstående høring fra Mi-

nisteriet for Sundhed og Forebyggelse. Erhvervs- og Vækstministeriet har 

sendt materialet i høring hos Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen. På den baggrund er der følgende bemærkninger til hørin-

gen. 

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har følgende be-

mærkninger om de administrative konsekvenser. 

 

Lovforslaget medfører en lettelse som følge af, at man giver friere adgang 

til at oprette apoteksfilialer, apoteksudsalg og veterinærafdelinger. Mere 

specifikt erstattes kravet om, at Sundhedsstyrelsen skal beslutte, om der er 

grundlag for, at oprette, flytte eller nedlægge apoteksfilialer, veteri-

nærafdelinger og apoteksudsalg i tilknytning til et apotek af et krav om, at 

Sundhedsstyrelsen i stedet kun skal underrettes om oprettelsen. Hermed 

elimineres en potentielt administrativt byrdefuld ansøgningsproces. Desu-

den vil der ikke vil blive oprettet såkaldte ”struktursager”, der potentielt 

kan være byrdefulde for den enkelte apoteker.  

 

Endvidere medfører forslaget, at adgangen til statsfinansierede lån fjer-

nes. Der vil således fremadrettet ikke være administrative byrder forbun-

det med at ansøge om statsgaranterede lån. TER bemærker, at denne ord-

ning dog har været frivillig, og ændringen dermed kun har konsekvenser 

for de apotekere, der har valgt at benytte ordningen.  

 

Endelig indebærer forslaget en ny bestemmelse, der giver Sundhedssty-

relsen mulighed for at fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger 

om deres virksomhed apotekerne er forpligtet til at offentliggøre. Dette 

forventes at medføre administrative omkostninger.  De endelige oplys-

ningskrav er dog endnu ikke fastsat, og Sundhedsministeriet har oplyst, at 

disse vil blive udmøntet konkret i en kommende bekendtgørelse.  

 

De administrative lettelser vil ikke blive kvantificeret yderligere. 
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Kontaktperson hos TER for ovenstående bemærkninger er: 

 

Esben Larsen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 35291651 

E-post: EsbLar@erst.dk 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt deres høringssvar direkte. 

 

Erhvervs- og Vækstministeriet har ikke yderligere bemærkninger til hø-

ringen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sanne Olsen 

Sekretær 

sos@evm.dk 


