
From:                                 Hetting, Vegard
Sent:                                  Wed, 17 Oct 2018 13:53:57 +0000
To:                                      DEP Sundheds- og Ældreministeriet;Anne Bækgaard
Cc:                                      Matthisson, Bo K.;Krongaard, Anne K.
Subject:                             Høringssvar fra Thermofisher Scientific (NUNC)

Hermed bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for 
sundhedsstyrelsens tilsyn, rådgivning og bistandsopgaver
 
Vi har som virksomhed i Danmark med amerikanske ejere meget stor interesse i denne nye 
bekendtgørelse og har følgende bemærkninger:
 

1)     NUNC A/S har i 2017 afregnet kr. 490.896 for sundhedsstyrelsens tilsyn, rådgivning og 
bistandsopgaver i forbindelse med vores bestrålingsanlæg.  

2)     Som det fremgår af udkast til bekendtgørelsen, øges taksten betragteligt til kr. 1.595.664 
svarende til takstkode 6. 
Vi driver et bestrålingsanlæg (takstgruppe 3) og tilhører sikringsgruppe A (tillægstakst 3). 
Som vi tolker bekendtgørelsen medfører dette en afregning pr. kilde efter takstkode 6. Det 
er enprisstigning på 225% og en øgning af vores samlede bestrålingsomkostninger med 
10,5%.

3)     Denne stigning er direkte konkurrenceforvridende. Vi leverer vore produkter på det 
globale marked og 80 % af produkterne bestråles i dette anlæg. Såfremt denne 
omkostningsstigning gennemføres vil vores konkurrenceevne forværres og vore 
amerikanske ejere vil prioritere produktions kapacitetsudvidelser til andre lande, hvilket vil 
have en væsentlig negativ effekt på vores udviklingsmuligheder. 

4)     I høringsbrevet står at gebyrerne fremover i højere grad skal afspejle de faktiske 
omkostninger. Vi vil derfor gerne se dokumentation for den udgift sundhedsstyrelsen har i 
forbindelse med tilsyns, rådgivnings og bistandsopgaver for NUNC A/S. Og det skal basere 
sig på årene 2015-2016-2017-2018. Af dokumentationen bør det fremgå hvilken værdi 
virksomheden får for disse midler. 

5)     Fastholdes kravet om opkrævning af øgede gebyrer, bedes omkostningsstigningerne 
dokumenteret og specificeret i forhold til hovedområder, og hvad der skal til for at 
nedbringe disse omkostninger.

6)     Og sidst men ikke mindst forventer vi at eventuelle prisændringer ikke kan pålægges med 
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018, og da slet ikke uden dokumentation.

Jeg imødeser bekræftelse på at dette høringssvar er modtaget rettidigt inden fristen d. 22. 
oktober, og vil indgå i den endelige udformning af bekendtgørelsen.
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Med venlig hilsen

 
Vegard Hetting
Operations Director & Site Manager
 
Thermo Fisher Scientific 
Kamstrupvej 90 | 4000 Roskilde, Denmark 
Phone +45 46 31 20 40 | Mobile +45 22 49 66 07 
vegard.hetting@thermofisher.com | www.thermofisher.com
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