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Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Den 17. april 2020 

 

Høringssvar vedr. dispensationer fra GDP-bekendtgørelsen samt udkast til 
påbud om at købe og videredistribuere visse lægemidler med paracetamol 

 

Dansk Erhverv har modtaget Lægemiddelstyrelsens forslag til dispensationer fra GDP-bekendtgø-

relsen samt udkast til påbud om at købe og videredistribuere visse lægemidler med paracetamol, 

og har følgende bemærkninger. 

 

Dansk Erhverv accepterer som udgangspunkt påbuddet om, at kæderne skal sælge de listede læ-

gemidler indeholdende paracetamol til den grossist, der har solgt lægemidlerne, men det er afgø-

rende og under forudsætning af, at samtlige tab som følge af påbuddet dækkes fuldt ud af staten.  

 

Det følger af epidemilovens3 § 27, stk. 2, at foranstaltninger som disse, der påbydes gennemført 

efter loven, udgør ekspropriative indgreb af privat ejendom, skal der ydes fuldstændig erstatning 

til berørte ejere.  

 

Det udstedte påbud er et ekspropriativt indgreb og vil medføre detailvirksomhederne, som er om-

fattet af tilbageleveringskravet, en række meromkostninger, uanset om tilbageleveringen sker i 

forbindelse med normal leverance af lægemidler eller andre varer. Det betyder, at de ekstra res-

sourcer og udgifter, som virksomhederne vil blive opkrævet for af leverandøren og økonomisk på-

førte udgifter i forbindelse med tilbagetrækning skal omfattes af ekspropriationsbestemmelsen og 

dermed dækkes af staten. 

 

Dansk Erhverv foreslår, at alle udgifter til afhentning gøres til et mellemværende mellem grossi-

ster og staten, hvilket vil være med til at sikre en effektiv håndtering af erstatningsspørgsmålet og 

ikke vil lægge likviditetsmæssigt pres på enkeltbutikker. 

Udgifterne i forbindelse med tilbagetrækninger i detailbutikkerne gøres til et mellemværende 

mellem detailbutikkerne og staten.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at Lægemiddelstyrelsen udformer klare retningslinjer for dækning af tab, 

herunder hvorledes de opgjorte økonomiske tab skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, og hvil-

ket omkostningskategorier, der kan indmeldes for at sikre ensartet behandling af erstatningskra-

vet. 
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Dansk Erhverv foreslår, at følgende omkostninger som minimum omfattes af ekspropriationsbe-

stemmelsen: 

 

• Udgifter til tilbagetrækning i butik (dvs. arbejdstid ifm. registrering, fjerne og karantæne-

sætte produkter i butik) 

• Afhentning af produkter af grossisterne 

• Ekstraudgifter forbundet med genopfyldning ved normaliseringen 

 

Det skal selvfølgelig bemærkes, at virksomhederne er bekendt med tabsbegrænsningspligten. 

 

Lukkede butikker 

For at reducere udgifterne som følge af påbuddet vil det være oplagt, at de omfattede detailvirk-

somheder ikke pålægges at bruge store ressourcer på at indhente et relativt lille antal pakninger 

fra de midlertidigt lukkede butikker i storcentre, togstationer mv. Derfor foreslås at lukkede bu-

tikker mv. med få pakninger undtages af påbuddet, hvis de samlet set alene udgør en begrænset 

mængde af lægemidlerne i hele kæden.  

  

Virksomheder som ikke skal returnere produkterne 

Virksomheder, der er omfattet af påbud om ikke at sælge, men ikke omfattet af påbud om at re-

turnere produkterne, kan også lide økonomiske tab, fx som følge af datoudløb. Disse tab bør kom-

penseres gennem ekspropriationsbestemmelsen. 

 

Dispensation for kravet om et vist basissortiment ved normalisering 

Dansk Erhverv finder det også nødvendigt at gøre Lægemiddelstyrelsen opmærksom på, at når 

frigivelsen af produkterne til salg i detailleddet genoptages, vil der kunne gå op til 4 uger inden 

butikkerne har varerne i sortiment igen, hvilket betyder, at virksomheder ikke vil kunne opfylde 

kravet om at have et vist basissortiment til rådighed. Derfor bedes Lægemiddelstyrelsen giver di-

spensation vedr. normalisering. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, hvis Lægemiddelstyrelsen har behov for yderligere 

oplysninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Chefkonsulent 

 


