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Besvarelse af spørgsmål 7 alm. del stillet af Europaudvalget den 14. 

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

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes redegøre for tidligere erfaringer fra andre lande for et 

loft over interbankgebyrer, herunder hvorvidt det har stillet forbrugerne i 

de pågældende lande bedre eller dårligere? 

 

Svar: 

Ifølge erfaringerne med en sænkning af høje interbankgebyrer tyder me-

get på, at brugen af betalingskort er højere i lande med lave interbankge-

byrer. I lande som Danmark, Schweiz og Holland, hvor interbankgeby-

rerne er lave eller ikke eksisterende, anvendes og accepteres betalingskort 

i vid udstrækning, og tendensen er stigende. Dette er gavnligt både for 

forbrugeren og for samfundet som helhed.  

 

I Norge er antallet af transaktioner med det norske debetkort BankAxept 

mere end fordoblet fra 2001 til 2011, i en periode uden interbankgebyrer. 

I Spanien er brugen af kort også øget efter, at interbankgebyrerne blev 

sænket. Spanien har samtidig oplevet en stigning i de gennemsnitlige 

årlige kortgebyrer fra detailbankerne. Der er imidlertid en række forhold, 

der taler for, at denne stigning ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng 

med reguleringen interbankgebyrer. Det skyldes en begrænset konkurren-

ce blandt spanske banker og det forhold, at stort set alle bankgebyrer i 

Spanien i denne periode steg som følge af den finansielle krise. 

 

Erfaringer fra andre lande viser desuden, at der ikke er nogen automatisk 

sammenhæng mellem lavere interbankgebyrer og højere årlige kortgeby-

rer. Kortgebyrerne synes nærmere at hænge sammen med fx konkurren-

cen blandt banker. I USA har flere banker efter regulering af interbank-

gebyrerne forsøgt at hæve kortgebyrerne for forbrugerne, men på grund 

af modstand fra forbrugere og forbrugerorganisationer, måtte bankerne 

opgive og sænke gebyrerne igen. I Schweiz oplevede man et fald i årlige 

kortgebyrer over for forbrugerne sideløbende med en reduktion af inter-

bankgebyrerne. 

 

Loftet over interbankgebyrerne sammenholdt med forordningens andre 

foranstaltninger vil kunne bidrage til en øget konkurrence på kortmarke-

det, som kan føre til nye markedsaktører, hvilket vil komme forbrugerne 

til gode.   
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