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Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonne-

ment i henhold til §80, stk. 3, i lov om betalingstjenester og elektroniske 

penge (betalingstjenesteloven) 

Dansk Erhverv har den 16. oktober 2017 modtaget høring over forslag til bekendtgørelse om be-

regning af det årlige abonnement i henhold til §80, stk. 3, i lov om betalingstjenester og elektroni-

ske penge (betalingstjenesteloven). (§123, stk. 5 i den kommende lov om betalinger).  

 

Generelle bemærkninger 

Dankort er fortsat det mest attraktive betalingsmiddel for detailhandlen i Danmark. Det skyldes i 

særdeleshed den store udbredelse blandt både betalingsmodtagere og betalere, sammenholdt 

med de relativt lave transaktionsomkostninger på kortet.  

 

Markedet for betalinger er i en rivende udvikling, med nye betalingsformer og nye betalingsin-

strumenter. I det marked, er det vigtigt for detailhandlen at sikre, at der fortsat er et betalingsin-

strument, som er attraktivt for både betalere og betalingsmodtagere. Det er derfor afgørende, at 

lovgivningen følger med udviklingen, så indløser og betalingsmodtagere i fællesskab kan være 

med til at sikre, at Dankort fortsat er et attraktivt betalingsmiddel. 

 

Det er endvidere afgørende, at lovgivningen tager højde for nye teknologier (fx betaling med mo-

biltelefon, kontaktløse kort, betalinger uden godkendelse af transaktioner under en hvis beløbs-

grænse mv), og ikke begrænser abonnementsbekendtgørelsen til allerede eksisterede og kendte 

teknologier. 

 

Det er overordnet set Dansk Erhvervs opfattelse, at den fremlagte bekendtgørelse lever op til 

dette, hvorfor vi støtter den fremlagte nye og ændrede ordlyd af bekendtgørelsen. 

 

 

Specifikke bemærkninger 

§1, stk. 2 

Dansk Erhverv skal bemærke, at uanset, det fremgår af ordlyden af bestemmelsen, at bekendtgø-

relsen finder anvendelse på transaktioner, hvor der er anvendt et betalingsinstrument med chip, 
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samtidig med at der er anvendt personlig hemmelig kode, underskrift eller andet sikker identifi-

kation, så omfatter bekendtgørelsen, i lighed med formuleringerne i følgebrevet, også transaktio-

ner under en vis beløbsgrænse (pt. 200 kr.), hvor der ved et vist antal transaktioner ikke kræves 

kode. Endvidere omfatter bekendtgørelsen, efter Dansk Erhvervs opfattelse, også transaktioner 

foretaget med fx mobiltelefon (fx Dankort på Mobilen), transaktioner som evt.  måtte blive foreta-

ges med wearables (fx et ur) eller transaktioner der anvender biometri og hvor det bagvedlig-

gende betalingsinstrument fortsat er Dankort og transaktionen foretages i den fysiske handel. 

 

§1, stk. 3, jf. §2, stk. 1, nr. 2 

Dansk Erhverv støtter specificeringen af bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvorefter det 

fremgår, at bekendtgørelsen finder anvendelse på nationale betalingskortordninger, hvis anven-

delse omfatter en væsentlig del af det samlede antal transaktioner i Danmark. 

 

§7, stk. 2, §8 og §12, stk. 3-6 

Bestemmelserne skaber en mere agil model for modtagelse af Dankort i fysisk handel, herunder 

muligheden for, at betalingsmodtagere kan modtage Dankortbetalinger i fysisk handel, uden at 

være en del af abonnementsmodellen. 

 

Dansk Erhverv støtter denne mere agile model, som kan være med til at sikre, at Dankort fortsat 

har en høj penetration i markedet og et samlet højt transaktionsniveau, til glæde for både betalere 

og betalingsmodtagere, idet dette sikrer lave samlede transaktionsomkostninger. 

 

Som det fremgår af følgebrevet, så er det alene intervallerne 1 og 2, som i første omgang er omfat-

tet af den såkaldte ”opt out”-mulighed. Dermed sikres der en fornuftig afvejning mellem fleksibili-

teten på den ene side og en fortsat meget høj transaktionsmængde, der ligger inden for abonne-

mentsmodellen, på den anden. 

 

Det fremgår videre af forslaget til bekendtgørelsen, at aktørerne bag de kommercielle aftaler kan 

– såfremt der er enighed herom – fremsætte forslag om ændringer af hvilke intervaller der er om-

fattet af ”opt-out”-muligheden mv. Dette understøtter tillige den agilitet, der er nødvendig i det 

nuværende og fremtidige betalingsmarked. 

 

Det er afgørende for Dansk Erhverv, at muligheden for ”opt-out” ikke får en negativ økonomisk 

betydning ift. opkrævninger af abonnementsomkostninger for de tilbageværende betalingsmodta-

gere, hvilket vi finder er sikret ved bekendtgørelsens §12, stk. 4 og 5.  

 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores svar.  

Med venlig hilsen 

Henrik Hyltoft 

Markedsdirektør  


