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Innspill til høringsnotat om utmåling og betaling av
overtredelsesgebyr
Apotekforeningen viser til høringsnotat fra Statens legemiddelverk av 24. mars 2021 med forslag
til endringer i legemiddelforskriften og apotekforskriften mv. om utmåling og betaling av
overtredelsesgebyr.
I høringsnotatet er det redegjort for at lovbestemmelser som gir hjemmel for å ilegge
overtredelsesgebyr vil settes i kraft samtidig med ikrafttredelsen av ny forskrift om utmåling og
betaling av overtredelsesgebyr. Det tas sikte på at overtredelsesgebyr kan innføres fra 1. januar
2022.

Overtredelsesgebyr er regulert i forvaltningsloven§ 44. Etter denne bestemmelsen kan
overtredelsesgebyr ilegges etter faste satser eller utmåles individuelt innenfor en øvre ramme som
må fastsettes i eller i medhold av lov. Legemiddelverket skriver i høringsnotatet at det ved
vurdering av faste satser eller individuell utmåling, samt hva som bør være øvre grenser, er lagt
vekt på at overtredelsesgebyret må kunne være tilstrekkelig høyt til å ha en preventiv effekt, og
samtidig oppfattes som rimelig ut fra overtredelsens art.
Legemiddelverket foreslår at det bare er de øvre utmålingsrammene av satser som inntas i
forskrift, og at momenter som skal/kan inngå i den konkrete utmålingen av overtredelsesgebyr,
inntas i retningslinjer som vil utarbeides før sanksjonsmidlet tas i bruk. De øvre rammene for
overtredelsesgebyr er foreslått til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for juridiske personer
(legemiddelloven, apotekloven) og 2 G for fysiske personer (legemiddelloven, apotekloven og
folketrygdloven).
Videre foreslår Legemiddelverket at Statens innkrevingssentral skal kunne kreve inn
overtredelsesgebyr.
Apotekforeningen slutter seg til Legemiddelverkets vurdering av at det ikke
er hensiktsmessig å fastsette faste satser for overtredelsesgebyr. Vi har heller
ingen innvendinger mot de foreslåtte satsene for legemiddelloven og
folketrygdloven, og er enig i at gebyrrammene anses vide nok til å ramme de
mest alvorlige overtredelsene, samtidig som de tar hensyn til at
betalingsevnen vil variere både blant foretak og individer.
Overtredelsesgebyr etter apotekloven gjelder en bestemmelse i loven og er
innført for å kunne sanksjonere apotek som unnlater å oppfylle meldeplikten
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til Statens legemiddelverk i forbindelse med midlertidige endringer av driftskonsesjonær. Det er
ikke brudd på plikten til å ha en driftskonsesjonær (apotekloven§ 1-4) som skal sanksjoneres med
overtredelsesgebyr. Vi mener derfor at de foreslåtte rammene svært høye i forhold til
overtredelsens karakter, og det fremstår heller ikke hensiktsmessig å etablere ulike satser for
juridiske og fysiske personer. Hvordan eierskapet av apoteket er organisert, bør ikke ha betydning
for gebyrets størrelse. Slik forslaget er utformet vil et overtredelsesgebyr for et apotek organisert
som et AS kunne settes til 15 G, men dersom det er organisert som et enkeltpersonforetak er
rammen 2 G. Vi mener at den øvre satsen bør senkes vesentlig i forhold til forslaget på 2 G, og at
den samme satsen bør gjelde både fysiske og juridiske personer.
Apotekforeningen slutter seg til at Statens innkrevingssentral skal kunne kreve inn
overtredelsesgebyr.
Vi forutsetter at bransjen blir involvert før Legemiddelverket fastsetter retningslinjer med
momenter som skal/kan inngå i den konkrete utmålingen av overtredelsesgebyr.
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