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Viðv broyting í kunngerð um áseting av søluprísi á heilivági 

 

Kappingereftirlitið hevur frá Heilsumálaráðnum fingið til hoyringar eitt uppskot til broyting av 

kunngerð viðv. prísáseting av heilivági. Hoyringsskrivið er komið Kappingareftirlitinum í hendi á 

miðdegi tann 18. mai 2009, og møguligar viðmerkingar skulu vera Heilsumálaráðnum í hendi í 

seinasta lagi 25. mai 2009. Hetta merkir, at Kappingareftirlitið bert hevur havt 3 arbeiðsdagar  til at 

viðgera málið. Kappingareftirlitið metir ikki, at málið er lýst á nøktandi hátt, soleiðis at tað kann fáa 

eina veruliga viðgerð. Tí bað Kappingareftirlitið 19. mai um at fáa longt hoyringsfreistina til 15. 

juni. Somuleiðis bað Kappingareftirlitið Heilsumálaráðið um fleiri upplýsingar og boðaði frá, at 

Kappingareftirlitið hevur biðið apoteksverkið um ymiskar roknskaparligar upplýsingar. 

 

Tí kom tað óvart á, at Heilsumálaráðið í brævi dagfest 20. mai 2009 staðfestir, at tað ikki ber til at 

leingja freistina. Um orsøkina sigur Heilsumálaráðið, at tað hevur skund at fáa prísásetingina lýsta 

fyri at fáa raksturin hjá Landsapotekaranum at bera seg. 

 

Niðurstøðan hjá Kappingareftirlitinum er tí tann, at Kappingareftirlitið – orsakað av stuttu 

tíðarfreistini - ikki hevur møguleika at viðgera málið til fulnar og tí mælir frá at broyta umrøddu 

kunngerð. Kappingareftirlitið mælir til at bíða við at broyta grundarlagið fyri prísútrokningum hjá 

Landsapoterkaranum, til øll kunngerðin verður endurskoðað. Landsapotekarin mælir til at 

kunngerðin verður endurskoðað í seinasta lagi við ársskiftið 2009/2010. 

 

Kappingareftirlitið metir ikki, at Heilsumálaráðið er komið við nøktandi upplýsingum, sum lýsa 

avleiðingarnar av at broyta prísásetingina av heilivági, og millum annað tí mælir Kappingareftirlitið 

til at bíða við hesum, til neyðugu kanningarnar eru gjørdar. 

 

At enda vil Kappingareftirlitið gera vart við, at tá mál verða send Kappingareftirlitinum til 

hoyringar, eigur tað at bera til at geva málum eina reella viðgerð, soleiðis at Kappingareftirlitið 

kann koma við nøktandi niðurstøðum. 
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