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Høring over udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for
Su nd hedsstyrelsen s ti I syns-, råd g ivn i ngs og bista ndsopgaver

FORCE Technology tillader sig hermed at gøre indsigelse mod den meget kraftige gebyrstigning, som vi
bliver ramt af med den nye bekendtgørelse. Vores umiddelbare beregning viser en omkostningsforøgelse
på over 300o/o (mere end 250.000 DKK).

Vi har ingen anden mulighed end at lægge denne stigning på vores priser, hvorued vores kunders
omkostninger de¡ved stiger tilsvarende. Da der er tale om et ektremt presset marked med meget stor
konkurrence fra lavtlønslande, frygter vi, at endnu mere radiografiarbejde vil flytte sydøst på og dermed
ud af landet.

Sidste år blev vi også pålagt yderligere omkostninger som følge af kravet om uddannede assistenter ved
brug af gammaradiografi, hvilket også medførte en kraftig prisstigning på udførelsen af vores ydelser.

Vi mener på baggrund af en dialog med vores kunder om denne problemstilling, at disse ektra gebyrer
vil skade beskæftigelsen i den danske svejse- og metalindustri.

Endelig har vi en sproglig kommentar, da vi mener, at hovedteksten i $2 i nogen grad er i konflikt med

$2, stk. 4.

Som formuleret forstår vi $2, stk. 4 som, at gebyret for en given operation kun kan udregnes som
summen af netop én grundtakst plus netop én tillægstakst (den højeste). Imidlertid åbner formuleringen i

$2's hovedtekst: 'Takstkoden fastsættes som summen af koden for grundtaksten i henhold til bilag 2 og
koden for en eller flere eventuelle tillægstakster i henhold til bilag 2 og stk. 2 og 3" for, at gebyret kan
fastsættes som en sum af netop én grundtakt men af flere end én tillægstakst

Vi håber, at vores synspunkter vil blive taget i betragtning, inden bekendtgørelsen vedtages.

Med venlig hilsen
FORCE Technology
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Afdelingschef
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