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Svar på høring af Konkurrenceredegørelse 2008, kapitel 2 

Tak for muligheden for at afgive kommentarer til Konkurrenceredegørelsens kapitel 2, 

der omhandler konkurrenceintensiteten i Danmark. 

 

Apotekerforeningen har med tilfredshed noteret sig, at apotekerne ligesom sidste år ikke 

udpeges som en sektor med prismæssige konkurrenceproblemer.  

 

Apotekerforeningen finder det uacceptabelt, at Konkurrencestyrelsen side 21 skriver: 

"Nettopriserne på medicin er ifølge Styrelsens beregninger derimod nogenlunde på ni-

veau med nettopriserne i de andre EU9-lande". Apotekerforeningens beregninger viser, at 

nettopriserne på medicin – beregnet med både Konkurrencestyrelsens tal og metode - lig-

ger 4 pct. under nettopriserne på medicin i de andre EU9-lande i 2006 og 8 pct. under de 

andre EU9-landes priser i 2007. Konkurrencestyrelsen benytter selv en prisforskel på 3 

pct. til at udpege sektorer med prismæssige konkurrenceproblemer. Apotekerforeningen 

finder derfor Konkurrencestyrelsens nuværende bemærkninger om medicinpriserne 

stærkt misvisende. Konkurrencestyrelsens bemærkninger bør følgelig ændres til, at me-

dicinpriserne i Danmark ligger signifikant under priserne i de øvrige EU9-lande. 

 

Apotekerforeningen har med tilfredshed noteret sig, at apotekerne i år ikke udpeges som 

en sektor med afkastmæssige konkurrenceproblemer – et forhold som Konkurrencesty-

relsen tidligere har hævdet var tilfældet, men som Apotekerforeningen har påvist var 

misvisende.  

 

Apotekerforeningen kan igen i år med undren konstatere, at Konkurrencestyrelsen fort-

sat udpeger apotekerne som en branche med væsentlige konkurrenceproblemer på trods 

af, at de objektive kriterier i redegørelsen ikke viser, at apotekerne er en branche med 

væsentlige konkurrenceproblemer. Apotekerne bliver hermed igen i år udpeget på bag-

grund af subjektive kriterier. Generelt finder Apotekerforeningen, at Konkurrencestyrel-

sens metode er en betænkelig blanding af objektive kriterier og subjektive vurderinger, 

som generelt giver metoden karakter af subjektiv udvælgelse. Et forhold der understreges 

af, at stadig færre brancher udpeges på baggrund af objektive kriterier, mens tilsvarende 

flere udpeges på baggrund af en subjektiv vurdering. 

Med venlig hilsen 

Dan Rosenberg Asmussen 


