
 

 

 

 

 

Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 

 

 

 

 

Høring af lovforslag 

Hermed sendes udkast til forslag til lov om betalinger i offentlig høring. Der 

er tale om et forslag til en ny hovedlov, der skal erstatte lov om 

betalingstjenester og elektroniske penge. 

 

Med lovforslaget gennemføres Europa Parlamentets og Rådets direktiv 

2015/2366/EU af 13. januar 2016 (herefter 2. betalingstjenestedirektiv), som 

erstatter det gældende betalingstjenestedirektiv fra 2007 og samtidig ændrer 

i direktiv om elektroniske penge (2009/110/EC).  

 

Med 2. betalingstjenestedirektiv indføres blandt andet regler om nye 

markedsaktører i form af de såkaldte tredjepartsudbydere, en skærpelse af 

kravene til betalingstjenesteudbyderes it-sikkerhed, herunder krav om stærk 

kundeautentifikation, pengeinstitutters forpligtelse til at give 

betalingsinstitutter adgang til at oprette og anvende en bankkonto samt et 

forbud mod overvæltning af gebyrer på forbrugere i forbindelse med 

betalinger med betalingskort.  

 

Det overordnede formål med 2. betalingstjenestedirektiv er at tilpasse 

lovgivningen til den teknologiske udvikling, som er sket siden vedtagelsen af 

første betalingstjenestedirektiv i 2007. Endvidere er formålet, at bidrage til 

større konkurrence på betalingsmarkedet, hvilket forventes at medføre bedre 

priser og øget produktudvalg for forbrugerne og forretningerne.  

 

Med lovforslaget lægges der op til en direktivnær implementering af 2. 

betalingstjenestedirektiv. Dog videreføres en række eksisterende danske 

forbrugerbeskyttende særregler. Disse omhandler bl.a. rammeværket for 

finansieringsmodellen for dankortet og regler om forbrugerbeskyttelse i 

forbindelse med uberettiget brug af et betalingsinstrument og ved fjernsalg, 

hvor varen ikke leveres. Derudover videreføres forretningernes forpligtelse til 

at modtage kontanter, dog med den lempelse, at kravet ikke længere gælder 

i aften- og nattetimerne, ligesom reglerne vedrørende behandling af 

betalingsdata ændres, således at betalingsdata, under visse betingelser, kan 

anvendes til visse bestemte formål, f.eks. kontooplysningstjenester. 

Betalingsdata må dog fortsat ikke anvendes til opstilling af forbrugsprofiler, 

kortlægning af betalers forbrugsmønstre eller anden segmentering. 
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2. betalingstjenestedirektiv skal være gennemført i dansk lovgivning senest 

13. januar 2018, hvorfor det foreslås, at forslaget til lov om betalinger træder 

i kraft den 1. januar 2018.  

 

Finanstilsynet modtager gerne bemærkninger til lovforslaget, før det skal 

behandles i Folketinget. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget af 

Finanstilsynet senest mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00. 

Bemærkningerne bedes sendt enten pr. post til Finanstilsynet, Juridisk 

kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø, eller pr. mail til 

hoeringer@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og jky@ftnet.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslagene kan rettes til specialkonsulent Katja 

Lefevre Sønderaas på tlf. 33 55 82 63, eller specialkonsulent Jon Hasling 

Kyed på tlf. 33 55 82 56. 

 

Finanstilsynet vil samtidig invitere til et dialogmøde om den nye lov om 

betalinger den 30. januar 2017 kl. 14.00-17.00 hos Finanstilsynet, Århusgade 

110, 2100 København Ø. Inden mødet bedes interesserede indsende 

konkrete emner til drøftelse med udgangspunkt i lovforslaget. Et emne skal 

indeholde en kort beskrivelse af konkrete udfordringer. Ud fra de indsendte 

emner vil Finanstilsynet fastlægge dagsordenen for mødet.   

 

Tilmelding og indsendelse af emner kan ske til og med den 23. januar 2017 

via e-mail til belhvl@ftnet.dk. Det kan blive nødvendigt at begrænse antallet 

af deltagere per virksomhed eller brancheorganisation. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Katja Lefevre Sønderaas 
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