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Høring over 7 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven 

(modernisering af apotekersektoren) 
 

Anmodning om bemærkninger til 7 bekendtgørelser  

I forlængelse af Folketingets vedtagelse af L 35 om ændring af apotekerloven 

for modernisering af apotekersektoren er der behov for at ændre i alt 8 be-

kendtgørelser. De 7 af bekendtgørelserne anmoder Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse om bemærkninger til nu, mens den 8. bekendtgørelse om 

Sundhedsstyrelsens midlertidige drift og overdragelse af apoteker og erstat-

ning ved nedlæggelse af apotek m.v., udsendes i høring snarest. Sammen 

med den 8. udsendes også en mindre ændring af bekendtgørelse om medi-

cinpriser og leveringsforhold m.v. i høring. 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder om bemærkninger til be-

kendtgørelserne snarest muligt og senest mandag den 15. juni 2015. Be-

mærkninger sendes til dra@sum.dk. 

 

Om de 7 bekendtgørelser 

Vedlagt er følgende bekendtgørelser: 

1. Udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på 

lægemidler. 

2. Udkast til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers drifts-

forhold. 

3. Udkast til bekendtgørelsen om apotekeres og apotekerkæders af-

læggelse af regnskab. 

4. Udkast til bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek. 

5. Udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud 

til apotekere. 

6. Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vil-

kår for statsgaranti for lån til apotekere. 

7. Udkast til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjene-

ste. 

 

Om bekendtgørelserne kan bemærkes, at nr. 1.- 3. forventes at træde i kraft 1. 

juli 2015, nr. 4.- 6. den 1. januar 2016, mens den syvende bekendtgørelse om 

apotekernes åbningstid og vagttjeneste forventes at træde i kraft 1. januar 

2017. 

 

Om udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til 

apotekere kan yderligere bemærkes, at der i bekendtgørelsens §§ 5,6 og 8 

endnu ikke er beregnet og derfor ikke anført procentuelle afgiftssatser for året 
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2016, men at dette vil ske forventeligt i november 2015, hvor der udsendes i 

en ny høring. 

 

Endelig kan oplyses, at bekendtgørelse nr. 1235 af 17. december 2002 om 

servicemål for apotekers distributionsopgaver og faglige rådgivning og infor-

mation er indarbejdet i bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers 

driftsforhold.  

 

Besvarelse af spørgsmål  

Spørgsmål til de 7 bekendtgørelser kan rettes til specialkonsulent Dorthe Ro-

dian Arleth på telefon 7226 9510 eller via mail dra@sum.dk. 

 

Ministeriet ser frem til kommentarer og bemærkninger senest 15. juni 2015. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

  Dorthe Rodian Arleth   
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