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Besvarelse af spørgsmål 1 ad L 186 stillet af udvalget den 5. maj 2017 
efter ønske fra René Gade (ALT) 
  

Spørgsmål: 
Ifølge lovforslagets § 2, nr. 5, bemyndiges ministeren til at kunne fastsæt-
te nærmere krav til restrukturering og afvikling. Det fremgår af lovforsla-
gets bemærkninger til den foreslåede bestemmelse, at bemyndigelsen bl.a. 
vil kunne anvendes til at fastsætte nærmere regler om virksomhedernes 
kundevilkår, herunder rentesatser, gebyrer m.v., idet disse ikke skal være 
attraktive og ikke skal konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes 
kunder af virksomheder med tilsvarende erhvervsaktivitet. Vil ministeren 
redegøre for begrundelsen for den foreslåede bemyndigelse og uddybe 
med hvilket indhold bemyndigelsen forventes udmøntet? 
 

Svar: 
Med den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 2, nr. 5, bemyndiges 
erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om Finansiel Stabilitets 
opgaver i relation til restrukturering eller afvikling af finansielle institutter 
i henhold til loven. 
 
Formålet med bemyndigelsen er, at fastsætte regler, som skal sikre, at 
institutter under restrukturering og afvikling hos Finansiel Stabilitet ikke 
konkurrerer med det øvrige pengeinstitutmarked, eksempelvis gennem 
høje indlånsrenter, lave gebyrsatser eller lign., så længe de er under Fi-
nansiel Stabilitets kontrol.  
 
Det forventes, at EU-Kommissionen ud fra statsstøtteretlige hensyn vil 
stille krav om sådanne begrænsninger ifbm. Finansiel Stabilitets håndte-
ring af nødlidende eller potentielt nødlidende institutter, herunder særligt 
når der gøres brug af Afviklingsformuen og Garantiformuen ved restruk-
tureringen eller afviklingen.  
 
Bemyndigelsen i lovforslagets § 2, nr. 5, svarer til den bemyndigelse i lov 
om finansiel stabilitet, der er anvendt til at fastsætte nærmere regler for 
Finansiel Stabilitets afvikling af pengeinstitutter i henhold til de tidligere 
bankpakker, og vil derfor blive udmøntet på samme måde.  
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I en kommende bekendtgørelse vil der bl.a. blive stillet krav om, at kun-
devilkår, herunder rentesatser, gebyrer m.v., ikke skal være attraktive og 
ikke skal konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes kunder af virk-
somheder med tilsvarende erhvervsaktivitet. Indlånsrenter skal befinde 
sig i den laveste ende af det relevante danske kreditinstitutmarked, og 
udlånsrenter samt gebyrer skal befinde sig i den højeste ende.  
 
De omfattede virksomheder må endvidere ikke anvende ny eller aggressiv 
markedsføring og må ikke etablere nye kundeforhold. Desuden vil det 
kun i undtagelsestilfælde være muligt at udvide eksisterende kundefor-
hold.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
 


