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Høring over forslag til lov om betalinger 

Dansk Erhverv har den 11. januar 2017 modtaget høring over forslag til lov om betalinger og har 

følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Administrative byrder er en belastning for danske virksomheder og svækker virksomhedernes in-

ternationale konkurrenceevne. Derfor skal danske virksomheder ikke pålægges byrder eller regu-

leres strengere end tilsvarende virksomheder i resten af EU. 

 

Da regeringen tiltrådte, noterede Dansk Erhverv sig med glæde, at den tidligere Venstre-regerings 

fokus på korrekt implementering af EU-regler samt fjernelse af unødvendige overimplementerin-

ger også er en vigtig prioritet for denne regering. Nærværende lovforslag går midlertidig videre 

end nødvendigt på flere punkter. Det er ærgerligt, da der nu er en mulighed for at ”rydde” op i tid-

ligere uhensigtsmæssig implementering.  

 

Lovforslaget implementerer et totalharmoniseringsdirektiv, hvilket i sig selv lægger ret væsentlige 

begrænsninger for medlemsstaternes manøvrefrihed i forhold til at gå længere end direktivet.   

 

Dansk Erhverv anerkender, at der kan være helt særlige omstændigheder, der gør, at nationale 

særregler kan være til gavn for hele samfundet, hvilket fx gør sig gældende i forhold til at sikre 

fortsat opretholdelse og drift af dankortet.  

 

Dansk Erhverv opfordrer til, at de dele af lovforslaget, som ikke følger af direktivet, og som er 

unødvendig overimplementering, der ikke gavner samfundet som sådan, bliver fjernet fra lovud-

kastet.  

 

Dansk Erhverv går generelt ind for regulering, der understøtter gode forbrugerforhold. Lovforsla-

get fastholder imidlertid den eksisterende forbrugerbeskyttelse, som findes i betalingstjenestelo-

ven, og det er problematisk, idet reguleringen på dette område ikke er i overensstemmelse med 

direktivet. Dette gavner hverken forbrugere eller virksomheder.  
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Danske forbrugere er blandt de mest veluddannede og digitale forbrugere i verden, og når tekno-

logien giver nye muligheder, der letter forbrugernes hverdag eller giver dem andre nye fordele, er 

de hurtige til at tage dem til sig 

 

Lovforslaget regulerer særskilt virksomhedernes brug af forbrugernes persondata og går videre 

end reglerne i den kommende EU-persondataforordning. Dansk Erhverv mener, at det er unød-

vendig overimplementering, som dels gør det vanskeligere for virksomhederne at tilbyde forbru-

gerne ens produkter på tværs af EU og dels fratager forbrugerne kontrollen over egne persondata.  

 

Persondataforordningen sikrer en god forbrugerbeskyttelse. Efter forordningen skal virksomhe-

derne sørge for fuld gennemsigtighed i forhold til deres anvendelse af forbrugernes persondata 

samt informere om forbrugernes rettigheder, fx krav om indsigt og sletning mv. Ligeledes skal 

forbrugerne særskilt informeres, hvis deres data anvendes til profilering, og de kan altid frabede 

sig, at data benyttes til profileringsformål. Hensynet til at opretholde en særskilt dansk regulering 

af persondata i lovforslaget er derfor ikke længere til stede.  

 

I afsnittet neden for kommer vi med vores specifikke bemærkninger til lovforslaget i kronologisk 

rækkefølge, men særlig problematisk for Dansk Erhverv er: 

 

 Regulering af persondata i lovforslaget. Dansk Erhverv mener, at kun persondata skal regule-

res efter persondataforordningen. 

 Reguleringen af loyalitetsprogrammer hindrer brug af nye teknologier og skaber uens konkur-

rence både i forholdet mellem fysiske butikker og e-handlen samt i forhold til udenlandske 

konkurrenter. 

 

Specifikke bemærkninger 

Kapitel 1 – Anvendelsesområde og definitioner  

§ 1 – om anvendelsesområdet 

§ 1, stk. 2-4, angiver, hvilke af lovens bestemmelser der finder anvendelse på henholdsvis filialer 

af udenlandske virksomheder, agenter af udenlandske virksomheder og grænseoverskridende tje-

nesteydelser i Danmark.  

 

I alle tilfælde fremgår det, at de forbrugerbeskyttende regler i lovens kapitel 4-11 finder anven-

delse, når der er meddelt ”tilladelse” til at udbyde en betalingstjeneste. 

 

Af lovforslagets § 9 fremgår det, at betalingstjenester omfattet af lovens bilag 1, nr. 1-7, kræver en 

tilladelse. Udbud af kontooplysningstjenester er en betalingstjeneste jf. bilag 1, nr. 8, men kræver 

en ”registrering” i stedet for en tilladelse jf. § 60.  

 

Loven medfører derfor på dette punkt, at kontooplysningstjenester, der udbydes i Danmark af en 

udenlandsk virksomhed, ikke er omfattet af de forbrugerbeskyttende regler i lovens kapitel 4-11. 
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Dette kan ikke være hensigten, da det vil medføre en konkurrenceforvridning til fordel for uden-

landske udbydere af kontooplysningstjenester (blandt andet vedrørende § 124) og underminere 

formålet med reglerne. 

 

Lovens § 1, stk. 2-4, bør derfor præciseres på dette punkt.  

 

I henhold til lovens § 1, stk. 7, kan erhvervsministeren helt eller delvist dispensere fra lovens reg-

ler for en navngiven virksomhed eller for bestemte grupper af virksomheder.  

 

I lovbemærkningerne side 136 anføres, at dispensationsmuligheden kun gælder lovforslagets nati-

onale regler og ikke bestemmelser, som implementerer EU-retsakter. Herefter opregnes – efter 

det oplyste – de af lovforslagets bestemmelser, som dispensationsmuligheden omfatter. Lov-

forslagets § 124, stk. 3-4, implementerer ikke EU-retsakter, men er nationale overimplemente-

ring. Bestemmelserne bør fjernes, eller som det mindste bør de omfattes af dispensationsmulig-

heden.  

 

§ 3 – om tilladelser 

I lovforslagets § 3, stk. 1, står der, at betalingstjenester kun må udbydes her i landet af virksomhe-

der, der har en tilladelse. 

 

Kontooplysningstjenester er betalingstjenester i lovens forstand jf. § 7, nr. 1, og bilag 1, nr. 8, men 

som nævnt skal udbydere af kontooplysningstjenester dog ikke have en tilladelse, men registreres 

jf. § 60. 

 

Lovforslagets § 3, stk. 1, indebærer derfor efter sin ordlyd, at man ikke kan udbyde kontooplys-

ningstjenester i Danmark. Dette kan ikke være hensigten, hvorfor lovforslagets § 3, stk. 1, skal 

præciseres.  

 

§ 5 – om undtagelser for lovens anvendelse 

Lovforslagets § 5, stk. 1, nr. 18, undtager visse former for elektroniske penge fra lovforslaget, dog 

med undtagelse af lovforslagets § 96. Efter § 96, stk. 2, kan indehavere af elektroniske penge 

kræve disse indløst og få udbetalt restværdien. 

 

Undtagelserne i lovforslagets § 5, nr. 14-16 omtaler alene "betalingsinstrumenter". Undtagelserne 

bør imidlertid også gælde for udstedere af elektroniske penge lagret på instrumenter med be-

grænset anvendelse jf. artikel 1, stk. 4, i direktiv 2009/110/EF (e-penge-direktivet).  

 

Dansk Erhverv foreslår derfor, at det bliver præciseret i lovforslagets § 5, at loven ikke finder an-

vendelse på elektroniske penge lagret på instrumenter, der er omfattet af lovforslagets § 5, nr. 14-

16.  
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§ 7 – om definitioner 

Lovforslagets § 7, nr. 21, definerer kontooplysningstjeneste som ”en tjenesteydelse, der giver bru-

geren konsolideret information om en eller flere af dennes betalingskonti, der udbydes af en eller 

flere kontoførende udbydere”, jf. hertil direktivets artikel 4, stk. 1, nr. 16. 

 

I lovbemærkningerne side 161 anføres om definitionen af kontooplysningstjenester, at ”udbyde-

ren af kontooplysningstjenesten kan således alene tilgå og anvende data til at levere tjenester, 

som stilles til rådighed for brugere, og altså ikke til anvendelse af data til andre formål”, eksem-

pelvis videresalg til tredjemand. 

 

Denne formulering relaterer sig til, hvad oplysninger hentet via en kontooplysningstjeneste kan 

bruges til – ikke selve definitionen af kontooplysningstjenester – og bør derfor flyttes til lovbe-

mærkningerne angående § 124.  

 

Kapitel 3 – Begrænset tilladelse (betalingstjenester og e-penge) 

§ 60 – om kontooplysningstjenester 

Lovforslagets § 60, stk. 1, angiver, hvilke oplysninger en kontooplysningstjeneste skal indsende til 

Finanstilsynet for at opnå en registrering. Bestemmelsen implementerer direktivets artikel 33, 

stk. 1.  

 

I henhold til § 60, stk. 1, nr. 3, skal der indsendes ”en beskrivelse af virksomhedens forretnings-

model… ”. I lovbemærkningerne side 268 udlægges dette således, at Finanstilsynet skal vurdere, 

om virksomheden har en ”holdbar forretningsmodel”.  

 

Det er betænkeligt, at en registrering som kontooplysningstjeneste skal afhænge af, om Finanstil-

synet vurderer, at man har en ”holdbar forretningsmodel”. Ordvalget antyder, at der skal foreta-

ges en kommerciel vurdering af, om selskabet på kort/lang sigt er rentabelt, tilstrækkeligt innova-

tivt, og om der er et marked for den pågældende ydelse. 

  

Det kan ikke være Finanstilsynets opgave, og det ligger – med al respekt for Finanstilsynet – uden 

for tilsynets kompetence at vurdere den mulige succes af en kontooplysningstjenestes forretnings-

model. Denne formulering bør derfor fjernes fra lovbemærkningerne. 

 

For udviklingen af nye kontooplysningstjenester er det således afgørende, at Finanstilsynets 

håndhævelse af særligt lovforslagets § 60 og den efterfølgende tilsynspraksis ikke bliver en unød-

vendig stopklods for nye, innovative forretningsmodeller eller stiller danske udbydere af kontoop-

lysningstjenester ringere end udenlandske konkurrenter, der har adgang til det danske marked.  

 

§ 79 – om mikrobetalingsinstrumenter 

Det fremgår af lovforslagets § 79, stk. 1, at en udbyder af betalingstjenester ved udbud af mikrobe-

talingsinstrumenter kan aftale med en bruger, at de i stk. 2-4 nævnte fravigelser til bestemmel-

serne i §§ 72, 74 og 76-78 skal finde anvendelse. Imidlertid fremgår det af lovforslagets § 5, nr. 17, 
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at kun § 79 men ikke §§ 72, 74 og 76-78 finder anvendelse for de i § 5, nr. 17, undtagne udbydere. 

Dansk Erhverv opfordrer til, at denne uklarhed afklares. 

 

Kapitel 6 – Rettigheder og forpligtelser ved brug af betalingstjenester og elektroni-

ske penge 

§ 81 – om pligten til at modtage kontanter 

Dansk Erhverv kvitterer for, at der foreslås en lempelse af pligten for butikker mfl. til at tage imod 

kontanter.  

 

Dansk Erhverv mener dog, at regeringen skal gå videre og lade det være op til betalingsmodtage-

ren selv at vælge, om de vil tage imod kontanter.  

 

Den eksisterende bestemmelse i betalingstjenesteloven, om at erhvervsdrivende i bemandende 

miljøer, hvor der modtages betalingskort, også skal tage imod kontanter, blev indført i 1984, da 

dankortet blev introduceret for at undgå monopoltilstande.  

 

Pligten til at tage imod kontanter er en økonomisk belastning for virksomhederne og samfundet. 

Undersøgelser fra Nationalbanken viser, at betaling med kontanter er blandt de dyreste betalings-

former, der findes.   

 

Nationalbankens seneste omkostningsstudie fra 2011 viste, at de samfundsmæssige omkostninger 

ved betaling med kontanter på forretningsstedet udgjorde 7,36 kr. per betaling, svarende til sam-

lede samfundsmæssige omkostninger på 5,8 mia. kr., mens omkostningerne ved en dankortbeta-

ling alene udgjorde 3,15 kr. pr. betaling, svarende til 2,5 mia. kr. i samlede samfundsmæssige om-

kostninger. For forretningerne og andre betalingsmodtagere løb omkostningerne i 2009 op i knap 

2,7 mia. kr. for kontantbetalinger, mens kortbetalinger alene kostede ca. 1,6 mia. kr.  

 

Til trods for de udfordringer kontantpligten afstedkommer for butikkerne, forventer Dansk Er-

hverv, at langt størstedelen af dagligvarebutikker vil forsætte med at modtage kontanter og kun i 

begrænset omfang anvende muligheden for alene at modtage kortbetalinger/andre elektroniske 

betalingsformer.  

 

Dansk Erhverv er bekendt med de bekymringer visse dele af befolkningen har, såfremt det bliver 

valgfrit for de erhvervsdrivende, om de vil modtage kontanter. Andre lande som fx Sverige har 

ikke tilsvarende regler, der forpligter betalingsmodtageren til at tage imod kontanter, uden at det 

giver problemer. 

 

Herudover findes der løsninger for de kunder, der vil handle i en butik, der ikke tager kontanter, 

og som ikke ønsker et dankort eller lignende.  
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Som alternativ til en fuldstændig ophævelse af reglen foreslår Dansk Erhverv, at tidsrummet, for 

hvornår betalingsmodtagere kan sige nej til kontanter, udvides til at være fra kl. 18.00 til kl. 

06.00.  

 

Mere end halvdelen af alle røverier rettet mod detailhandlen sker alene i tidsrummet fra kl. 18.00 

til kl. 22.00, mens under en femtedel sker mellem kl. 22.00 og kl. 06.00. Ved at udvide mulighe-

den for butikkerne til at sige nej til kontanter i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 06.00 vil man po-

tentielt kunne give butikkerne mulighed for at reducere risikoen for røveri med op mod tre fjerde-

dele. 

 

Dansk Erhverv foreslår, at der i loven bliver indsat en hjemmel til, at betalingsmodtagere efter en 

konkret ansøgning og begrundelse kan fritages for pligten til at tage imod kontanter. Herved kan 

særligt udsatte betalingsmodtagere som fx taxachauffører, butikker i særligt udsatte områder eller 

butikker, der flere gange tidligere har været udsat for røveri, eller betalingsmodtagere, hvor der 

ikke er et beskyttelsesværdigt hensyn til, at de skal tage imod kontanter, fx festivaler eller flysel-

skaber, ansøge at om at blive fritaget fra kravet.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at bestemmelsen evalueres senest to år efter ikrafttræden.  

 

Udbydere af betalingstjenesters adgang til betalers betalingskonto 

§§ 83 ff – om betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester 

Dansk Erhverv ser frem til de nye muligheder, som adgangen til konti for tredjeparter vil give.  

Det er imidlertid afgørende, at de muligheder, der ligger i tredjepartsadgangen ikke svækkes ved 

niveau 2-regulering eller andet steds i lovgivningen, fx ved forslagets § 124. 

 

Dansk Erhverv mener, at lovforslagets § 124, stk. 3, begrænser kundens mulighed for at kunne 

give samtykke til, at oplysninger fra kundens konti kan bruges på anden måde end et kontoover-

blik og tilsvarende tjenester. Det begrænser mulighederne for at udbyde nye teknologiske løsnin-

ger til kunderne – løsninger, som kunderne rent faktisk efterspørger. 

 

En af de muligheder, som efterspørges af kunderne, og som ikke vil være mulig at tilbyde efter lo-

vens ikrafttræden, er løsninger, der hjælper kunderne med deres privatøkonomi, selvom loven i 

§§ 83 ff netop skulle give mulighed for at lave kontooverblik. Lovforslaget bør tilrettes således, at 

kunderne kan give samtykke til at få de ydelser, de efterspørger.  

 

Forpligtelser ved brug og udbud af betalingsinstrumenter 

§ 95 – om beløbsreservationer 

Det er afgørende for de erhvervsdrivende, at kravet til indhentelse af betalerens samtykke ikke 

forudsætter implementering af nye tekniske løsninger.  

 

På dialogmødet hos Finanstilsynet den 30. januar 2017 tilkendegav tilsynet, at en løsning med fx 

et klistermærke på betalingsterminalen, hvor det oplyses, at der reserveres fx 500 kr. på kortet, 
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samt at kunden ved at indsætte kort og indtaste kode accepterer dette, opfylder kravene til infor-

mation i lovforslaget. 

 

Det bør ligeledes være tilstrækkeligt, at forbrugerne får informationen om beløbsreservtion 

mundtligt fx ved indtjekning på et hotel, hvor der i dag eksisterer velfungerende branchekutymer.  

 

Der er behov, for at dette gøres helt klart i lovteksten og/eller bemærkningerne. 

 

Udstedelse og indløsning af elektroniske penge 

§ 96 – om elektroniske penge 

Det fremgår af lovforslaget, at § 96 finder anvendelse for udbydere undtaget i medfør af forslagets 

§ 5, nr. 17. Imidlertid finder Dansk Erhverv denne forpligtelse overflødig, da forslagets § 5, nr. 17, 

specifikt vedrører udbydere af betalingstjenester. § 96 regulerer imidlertid udstedere af e-penge. 

At henvise til § 96, som regulerer e-penge, i en undtagelsesbestemmelse, der omfatter udbydere af 

betalingstjenester, må derfor bero på en fejl. Henvisningen til § 96 bør derfor slettes. 

 

I følge lovforslagets § 1, stk. 5, foreslås det, at § 96 skal finde anvendelse på ikke-vederlagsfrie 

elektroniske tjenester. Det betyder, at det fortsat skal være muligt for indehaveren af elektroniske 

gavekort at kræve værdien af gavekort udbetalt.  

 

Dansk Erhverv mener, at elektroniske gavekort ikke skal omfattes af reglerne om indløsning, såle-

des at fysiske papirgavekort og elektroniske gavekort sidestilles.  

 

Reglerne i lovforslaget, herunder også § 96, er ikke udformet med henblik på de almindelige gave-

kort, virksomhederne sælger til deres kunder. Elektroniske gavekort skal betragtes som alminde-

lige varer, og mulighederne for at returnere, fortryde eller klage over fejl og mangler ved elektro-

niske gavekort skal udelukkende reguleres efter de eksisterende forbrugerretlige regler i den øv-

rige lovgivning. 

 

Kapitel 7 – Gebyrer m.m. 

§ 121 om overvæltning af gebyrer 

I de fleste butikker har kunderne mulighed for at vælge mellem forskellige betalingsmidler og for-

skellige betalingskort, herunder et valg mellem debet- og kreditkort. For butikkerne er udgifterne 

forskellige afhænger af betalingsmiddel. Det er imidlertid i både forbrugerens og butikkernes in-

teresse, at kunderne benytter de billigste betalingsformer. Ved at kunne overvælte gebyret på 

kunden har butikken mulighed for at synliggøre prisen for betalingen og dermed påvirke kunden 

til at anvende billigere betalingsformer, som kommer såvel kunden som butikken til gode. Det er 

derfor et skridt i den forkerte retning at forbyde overvæltning af gebyrer.  

 

Dansk Erhverv anerkender, at der som direktivet er udformet ikke er mulighed for at implemen-

tere det på anden måde. Dansk Erhverv ønsker videst mulig grad af adgang til at overvælte geby-

rer og opfordrer til, at regeringen er opmærksom på problematikken. 



 

 Side 8/11  

 

Dansk Erhverv vil videre opfordre til, at der ikke sker overimplementering, således at det alene er 

for de i interbankgebyrforordningen nævnte kort, der ikke kan opkræves gebyr.  

 

Dansk Erhverv opfordrer desuden til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen løbende følger pris-

/gebyrsætningen på betalingskort, når muligheden for surcharge ikke længere kan have en opdra-

gende effekt på markedet. Det er samfundsøkonomisk dyrt, når detailhandlen og andre betalings-

modtagere skal betale for, at forbrugerne kan opnå kredit og forsikringsordninger mv. via kredit-

kort. 

 

§ 123 – om abonnementsmodeller  

Dansk Erhverv kvitterer for, at hjemlen i den eksisterende betalingstjenestelov til udstedelse af 

bekendtgørelser vedrørende prisregulering af abonnementsmodeller videreføres i lovforslaget. 

Hermed understøttes dankortet, og henset til markedssituation på betalingsområdet er det nød-

vendigt at opretholde en prisreguleringsmekanisme.  

 

Kapitel 8 – Databeskyttelse, Operationel sikkerhed og Autentifikation 

§ 124 om forbrugsprofiler mv. 

Lovforslagets § 124 regulerer betalingstjenesteudbyderes behandling af personoplysninger i for-

bindelse med udbud af betalingstjenester. Bestemmelsens stk. 2 er ny i forhold til den eksiste-

rende betalingstjenestelov. Det fremgår heraf, at udbydere altid skal indhente udtrykkeligt sam-

tykke fra brugeren, hvis udbyderen behandler personoplysninger i forbindelse med udbuddet af 

betalingstjenesten.  

  

Dette er en skærpelse i forhold til den almindelige persondatalovgivning (den nuværende person-

datalov samt den nye EU-forordning), hvorefter en behandling af personoplysninger kan finde 

sted, hvis ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede 

er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes an-

modning forud for indgåelsen af en sådan aftale…”.  

  

I bemærkningerne til forslagets § 124, stk. 2, fremgår det imidlertid, at der med begrebet person-

oplysninger i bestemmelsen skal forstås ”oplysninger om personen, som går ud over de oplysnin-

ger, der i forbindelse med indgåelse af aftalen om udbud af en betalingstjeneste er nødvendige for 

at behandle en betaling”. Denne præcisering er således væsentlig og bør ikke blot fremgå af be-

mærkningerne, men bør flyttes op i selve lovteksten. Forslagets § 124, stk. 2, bør således omfor-

muleres.  

 

§ 124, stk. 3 – databeskyttelse  

Dansk Erhverv mener, at § 124, stk. 3, skal udgå fra loven. Bestemmelsen er en videreførelse fra 

betalingstjenesteloven og stammer oprindeligt fra lov om betalinger, og der er ikke længere be-

skyttelsesværdige hensyn, som berettiger, at bestemmelsen fastholdes. 
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Reguleringen af persondata ændres markant med den kommende persondataforordning, og den 

registreredes rettigheder efter forordningen samt kravene til virksomhederne, fx øget gennemsig-

tighed ved behandling af data samt skærpede krav til indhentelse af samtykke, tilgodeser de hen-

syn, der varetages efter lovforslagets § 124, stk. 3. 

Lovforslagets § 124, stk. 3, som er en dansk særregel, er desuden unødvendig overimplemente-

ring, som både stiller udbydere af betalingstjenester og detailhandlen markant ringere end uden-

landske konkurrenter og fratager forbrugerne mulighed for at selv at kontrollere ejerskabet over 

egne persondata.  

 

Loyalitetsprogrammer udfordres  

Loyalitetsprogrammer/kundeklubber tilbydes af en række butikker. Det er et tilbud til kunderne 

om at få rabatter, point, særlige tilbud og/eller markedsføring af relevante varer, mod at kunden 

naturligvis handler i den butik, som programmet er udstedt af. Kunderne er glade for program-

merne. En undersøgelse lavet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2013 viste, at knap tre ud 

af fire danskere (73 pct.) er medlem af en eller flere kundeklubber. Samme undersøgelse viste, at 

flere havde indmeldt sig i kundeklubber sammenlignet med fem år tidligere. 37 pct. af dem, der 

var medlem af en kundeklub, oplyste, at de anvendte medlemskabet af kundeklubben mindst én 

gang hver måned. 

 

Dansk Erhverv ønsker at gøre det nemt og bekvemt for den store andel af danskere, der ønsker at 

være medlem af et loyalitetsprogram og for de butikker, der tilbyder loyalitetsprogrammer. Det 

gøres ved at tilbyde kunderne at sammenlægge loyalitetsprogrammet med betalingskortet, så 

kunden på den måde ikke skal huske et separat kort hver gang eller alternativt have pungen fyldt 

med kort.  

 

Lovforslaget og i særdeleshed bemærkningerne hertil fastholder imidlertid en forældet tilgang til 

kundernes selvstændige valgfrihed, idet loven forbyder betaleren muligheden for at give et sam-

tykke til en egentlig sammenlægning af loyalitetsprogrammet på betalingskortet. 

 

Det følger nemlig af lovforslaget, at hvis et loyalitetsprogram lægges på samme kort som en beta-

lingstjeneste, fx dankort, er loyalitetsprogrammet iht. bemærkningerne til lovforslaget også om-

fattet af loven. Betaleren skal ifølge bemærkningerne kunne anvende sin betalingstjeneste uden, 

at der samtidig bliver registeret loyalitet, hvorfor kunden i betalingsøjeblikket skal kunne fra-

vælge loyalitet, uanset at kunden allerede én gang har valgt at lægge de to kort sammen. Dette er 

unødvendigt og tillige både upraktisk og tidskrævende i købssituationen.  

 

Kunden har selv valgt at lægge loyalitetsprogrammet sammen med betalingstjenesten på beta-

lingskortet og kan til en hver tid melde sig ud af loyalitetsprogrammet. Der bliver ikke registreret 

andet eller mere, end der ville gøre, hvis loyalitetsprogrammet og betalingskortet var adskilt i to 

kort.  
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Samtidig begrænser bestemmelsen nye innovative løsninger, hvor fx kvitteringer, betalingsløsnin-

ger og loyalitet samles i fx en app på telefonen.  

 

Såfremt bestemmelsen ikke i sin helhed fjernes, bør der som det mindste gives kunderne mulig-

hed for at kunne give et informeret og udtrykkeligt samtykke til, at der indsamles relevant data og 

laves forbrugsprofilering mv. ud fra den data, som kunden har givet virksomheden lov til at an-

vende – uden kunden har mulighed for at fravælge loyalitet i selve betalingssituationen.  

 

Dansk Erhvervs mener, at regulering af persondata i forbindelse med betalingstjenester udeluk-

kende skal følge reglerne i persondataloven. Herved opnås tillige, at vilkårene for e-handel og fy-

sisk handel ensrettes, hvilket ikke er tilfælde i dag, hvor webshoppen ”automatisk” får al informa-

tion om kunden, herunder hvad kunden har købt, hvornår, og hvad det har kostet. Dette bliver 

alene reguleret af persondatalovgivningen, og det samme bør derfor gælde for fysiske butikker.   

 

Det er afgørende, at lovgivningen ikke begrænser hverken virksomheder eller kunders mulighed 

for at tage ny teknologi til sig, da dette samtidig blokerer udviklingen af nye innovative løsninger.  

 

Herudover skal indsamling af data altid ske med kundens udtrykkelige og informerede samtykke. 

Alt sker efter kundens eget ønske, og kunden kan til enhver tid melde sig ud af programmet. Al 

data, der indsamles, bliver reguleret af persondatalovgivningen, hvilket bl.a. betyder, at kunden 

har indsigtsret og kan kræve data berigtiget og slettet.  

 

Loyalitetsprogrammer er ikke betalingstjenester  

Det er afgørende at være opmærksom på, at et loyalitetsprogram, som er sammenlagt med et be-

talingskort, ikke er en betalingstjeneste, og at der ikke ved anvendelsen af de to tjenester sker en 

sammenblanding af betalingsdata og loyalitetsdata.  

 

Der er alene tale om, at det velkendte loyalitetskort bliver fysisk sammenlagt med betalingskortet. 

Der er fortsat tale om fuldstændig adskilte og uafhængige data flow. Det er således ikke den type 

tjenester, som direktivet er rettet mod, da det alene er rettet mod betalingstjenester.  

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at så længe kunden i hver enkelt betalingssitua-

tion kan fravælge loyalitet, er det tilladt for den erhvervsdrivende at foretage samme registrering, 

forbrugsprofilering og målrettet markedsføring, som den erhvervsdrivende må med det separate 

loyalitetskort.  

 

Udfordringen er, at de erhvervsdrivende i givet fald skal foretage store investeringer i løsninger, 

der muliggør, at kunden kan fravælge loyalitet i betalingssituationen, hvilke vil afholde en række 

erhvervsdrivende fra at lave disse løsninger, som er til gavn for kunderne. Der gælder ikke samme 

krav i webshops, hvorfor der sker en skævvridning de to butikstyper imellem. Det er på ingen må-

der hensigtsmæssigt og ikke i tråd med den udvikling, der foregår, hvor netbutik og fysisk butik 

”smelter sammen” i omnichannel-koncepter.  
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I stedet for et krav om, at butikken stiller en teknisk løsning til rådighed, som muliggør, at kunden 

kan fravælge loyalitet i betalingssituationen, vil en mere oplagt løsning være, at kunden enten 

undlader at tilmelde sig loyalitetsprogrammet, eller kunden i den konkrete situation selv melder 

sig ud af loyalitetsprogrammet, fx via kundeservice, via en hjemmeside, en app eller en teknisk 

løsning i butikken. Det kan fx ske, inden kunden går ind i butikken – dermed vil loyalitet ikke 

blive registeret ifm. det konkrete indkøb.  

 

Opretholdelse af kravene betyder endeligt, at udenlandske kæder pålægges ekstra omkostning, 

hvis de vælger at åbne butikker i Danmark og ønsker at videreføre eksisterende loyalitetspro-

grammer, som efter direktivet er lovlige i de andre medlemsstater, som kæden er til stede i.  

 

§ 127 om stærk autentifikation 

Lovforslagets § 127 implementerer direktivet krav om, at en udbyder af betalingstjenester skal an-

vende stærk autentifikation. Hvordan dette nærmere skal foregå vil senere blive fastsat af regula-

toriske tekniske standarder (RTS) fra European Bank Authority (EBA).  

 

I Danmark har vi et velfungerende system, hvor betalingsmodtageren, indløseren eller udbyderen 

af betalingstjenesten kan påtage sig risikoen for, at en transaktion ikke er gyldigt autentificeret. 

Det ser vi anvendt med Brobizz over Storebælt samt ved brug parkeringsautomater, hvor der ikke 

skal indtastes en kode ved anvendelsen af kortet. Disse muligheder vil med det foreløbige oplæg 

fra EBA ikke være muligt i fremtiden, idet alle transaktioner over 10 euro skal verificeres uden 

mulighed for, at der kan ske liability shift. 

 

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

Med venlig hilsen 

Henrik Hyltoft 

Markedsdirektør 

 


