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Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af Europaudvalget den 14. 

april 2014 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V). 

 

Spørgsmål:  

Vil ministeren specificere, hvilke forretningsbestemmelser fra forslaget 

om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet 

for indløsning? 

 

Svar: 

Først og fremmest vil bestemmelserne i forordningens artikel 6 og 7 kun-

ne bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, hvor Nets i 

dag er den centrale aktør både hvad angår indløsning af betalingskort og 

såkaldt processing. Nets er eneste indløser af dankortet, og datterselska-

bet Teller er langt den største indløser af internationale betalingskort.  

 

Bestemmelserne i artikel 6 og 7 vil give flere aktører mulighed for at til-

byde betalingsløsninger til danske forbrugere og virksomheder. Som det 

også fremgår af min besvarelse af spørgsmål 1, vil den øgede konkurren-

ce ifølge Betalingsrådet kunne medføre en mere effektiv indløsning af 

dankortbetalinger, og at andre indløsere vil kunne opnå en bedre udnyt-

telse af deres kapacitet. Ifølge Betalingsrådet kan bestemmelserne imid-

lertid også give anledning til øgede omkostninger forbundet med dankor-

tet som følge af tabte stordriftsfordele.  

 

Derudover stiller forordningen i artikel 12 en række krav om gennemsig-

tighed omkring indløseres gebyrsætning, herunder oplysninger om inter-

bankgebyrers størrelse. Dette vil kunne give forretninger væsentligt bedre 

mulighed for at sammenligne indløseres priser på tværs af EU og dermed 

presse prisen over for indløsere. 

 

Endvidere indeholder forordningen i artikel 9 et forbud mod såkaldt 

”blandede” gebyrer. Det betyder, at forretningerne bedre vil kunne se, 

hvilke specifikke betalingskort der er dyre, og hvilke der er billige. Dette 

kan bidrage til en øget brug af billigere betalingskort og skarpere konkur-

rence blandt indløsere. 

 

Artikel 10 medfører, at forretninger får øget valgfrihed i forhold til at 

modtage betalingskort. Bestemmelsen betyder, at kortindløseren ikke kan 

pålægge forretninger at acceptere andre kort, som et selskab tilbyder, 

medmindre interbankgebyret er det samme som for det kort, forretningen 

allerede accepterer. 
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Samlet set er der således en række bestemmelser, der vil bidrage til mere 

konkurrence på markedet for indløsning og derved lavere priser for for-

retninger og forbrugere. 

 


