
 

 

 

Høringsudkast 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om registrering 
af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder 

m.v. 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 922 af 16. juni 2022 for Færøerne om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private 
behandlingssteder m.v. foretages følgende ændringer: 

1. I § 11, stk. 2, indsættes efter ”jf. § 10”: ”jf. dog stk. 4”. 

2. § 11, stk. 3, affattes således: 
    »Stk. 3. Det samlede, årlige gebyr for sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið) i registreringskategori 1 udgør 94.768 kr. (i 2022 

pris- og lønniveau), jf. dog stk. 5.” 

3. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 
    »Stk. 4. Gebyret for behandlingssteder, jf. § 10, udgør ekstraordinært og alene for 2022: 

1)   I registreringskategori nr. 1, 2.962 kr. 

2)   I registreringskategori nr. 2, 1.975 kr.  

3)   I registreringskategori nr. 3, 1.085 kr. 

4)   I registreringskategori nr. 4, 611 kr. 

5)   I registreringskategori nr. 5, 524 kr. 

Stk. 5. Det samlede gebyr for sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið) i registreringskategori 1 udgør ekstraordinært og alene for 
2022 23.692 kr. ” 

4. I § 14, stk. 1, indsættes efter ”jf. § 12, stk. 1”: ”jf. dog § 11, stk. 4 og 5”.  

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den …. 2022. 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed, den … 2022 

Anette Lykke Petri 

/ Helle Borg Larsen 

 

 



Kapitel 5 

Gebyr 

§ 11. Et privat, kommunalt og landsbehandlingssted, der skal være registreret efter § 1, stk. 2, skal 

betale et årligt gebyr til Landslægen til dækning af Landslægens udgifter til registreringsordningen 

efter sundhedslovens § 213 c, stk. 1, og det sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedslovens § 213, stk. 

1 og 2, jf. dog § 12. Dog skal sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið) betale et samlet årligt gebyr for 

sine behandlingssteder i registreringskategori 1. 

Stk. 2. Gebyret udgør i grundbeløb pr. 1. januar 2022 for behandlingssteder, jf. § 10, jf. dog stk. 4: 

1)   I registreringskategori nr. 1, 11.846 kr. årligt. 

2)   I registreringskategori nr. 2, 7.900 kr. årligt. 

3)   I registreringskategori nr. 3, 4.341 kr. årligt. 

4)   I registreringskategori nr. 4, 2.444 kr. årligt. 

5)   I registreringskategori nr. 5, 2.094 kr. årligt. 

Stk. 3. Det samlede, årlige gebyr for sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið) i registreringskategori 1 

udgør 94.768 kr. (i 2022 pris- og lønniveau), jf. dog stk. 5.  

    Stk. 4. Gebyret for behandlingssteder, jf. § 10, udgør ekstraordinært og alene for 2022: 

1)   I registreringskategori nr. 1, 2.962 kr. 

2)   I registreringskategori nr. 2, 1.975 kr.  

3)   I registreringskategori nr. 3, 1.085 kr. 

4)   I registreringskategori nr. 4, 611 kr.  

5)   I registreringskategori nr. 5, 524 kr. 

Stk. 5. Det samlede gebyr for sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið) i registreringskategori 1 udgør 

ekstraordinært og alene for 2022 23.692 kr. 

§ 12. Registrerede private behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 26.535 kr. – 

53.067 kr. (i 2022 pris- og lønniveau) skal kun betale halvdelen af det gebyr, der er nævnt i § 11, 

stk. 2. Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne 

hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter. 

Stk. 2. Behandlingssteder, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig 

behandling, herunder på midlertidige behandlingssteder på festivaler, landsstævner, spejderlejre, 

sportslige begivenheder m.v. med over 1.000 deltagere, skal ikke betale det i § 11, stk. 1, nævnte 

gebyr. 

§ 13. De i § 11, stk. 2 og 3, nævnte beløb samt de § 12, stk. 1, nævnte omsætningsgrænser 

reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen og 

offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk). 

§ 14. Landslægen udsender i registreringsåret en faktura til behandlingssteder på det i § 11, stk. 2 

og 3, jf. § 12, stk. 1, jf. dog § 11, stk. 4 og 5, nævnte gebyr efter behandlingsstedets registrering 

med 30 dages betalingsfrist. De efterfølgende år udsender Landslægen faktura på gebyret i årets 

første kvartal med 30 dages betalingsfrist. 

Stk. 2. Landslægen udsender hvert år fakturaer på det i § 11, stk. 1, 2. pkt. nævnte gebyr til 

sygehusvæsenet (Sjúkrahúsverkið). 

§ 15. Landslægen kan i særlige tilfælde undtage et behandlingssted fra registrering efter § 1, stk. 

2, og fra betaling af det i § 11, stk. 2 og § 12, stk. 1, nævnte gebyr. 



§ 16. Betaler behandlingsstedet ikke et forfaldent gebyr, jf. § 14, stk. 1, kan beløbet inddrives af 

restancemyndigheden efter § 135 í den færøske skattelov. 
 

 


