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Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø  
Att.: Victor Saxlund 
hoeringer@ftnet.dk  
Kopi: vic@ftnet.dk og sbak@ftnet.dk  
 
 

 
København, den 21. januar 2021 

 
 

Høring over lov om ændring af lov om betalinger 
 
De Samvirkende Købmænd (DSK) har den 14. januar 2021 modtaget en høring fra 
Finanstilsynet om den lovpligtige revision af § 81 i lov om betalinger.  
 
Det foreslås i udkastet, at bestemmelsen i § 155 i lov om betalinger ophæves. Det 
medfører, at erhvervsministerens pligt til at fremsætte forslag om revision af § 81 i 
folketingsåret 2020-2021 bortfalder. 
 
Generelle bemærkninger 
Danmark befinder sig på nuværende tidspunkt fortsat i en covid-19-pandemi. På den 
baggrund er det naturligt, at den politiske fokus i høj grad ligger på bekæmpelsen af 
pandemien og på initiativer, der holder hånden under virksomheder og arbejdsplad-
ser. Mange andre gode initiativer må afvente bekæmpelsen af covid-19. De Samvir-
kende Købmænd udtrykker derfor forståelse for, at revisionen af § 81 udsættes. 
 
Det fremgår desværre ikke af høringsmaterialet, om regeringen agter at vende til-
bage til revision af § 81 på et senere tidspunkt. DSK vil derfor opfordre til, at bestem-
melsen i § 155 ændres, så erhvervsministeren har pligt til at fremsætte forslag om re-
vision af § 81 i folketingsåret 2021-2022. Alternativt vil vi opfordre til, at regeringen 
tilkendegiver at forholde sig til evalueringen hurtigst muligt efter bekæmpelsen af co-
vid-19. Dermed udskydes revisionen af § 81 frem for at blive aflyst. 
 
DSK’s forslag til revision af § 81 i lov om betalinger 
Ifølge § 81 i lov om betalinger er en betalingsmodtager forpligtet til at tage mod 
kontantbetalinger fra kl. 06.00-22.00. Dog kan en betalingsmodtager nøjes med 
at modtage kontanter som betaling mellem kl. 06.00-20.00, hvis der er tale om et 
geografisk område, der er særligt udsat for kriminalitet. 
 
I 2018 blev kontantpligten som udgangspunkt opretholdt, men med et tilsagn om revi-
sion her i folketingssamlingen 2020-2021.  
 
Siden 2018 er brugen af kontanter faldet, og en stor andel af bankerne har fjernet 
kontanterne. Detailhandel, restauranter, attraktioner og andre virksomheder har altså 
en uforandret pligt til at modtage kontanter, men det bliver til stadighed vanskeligere 
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og dyrere at komme af med dagens omsætning og skaffe byttepenge til virksomhe-
derne mv.  
 
Det er DSK’s vurdering, at § 81 kan ophæves. Forbrugerne i de øvrige nordiske 
lande klarer sig fint uden en tilsvarende bestemmelse. En afskaffelse af kontantplig-
ten er heller ikke det samme som en afskaffelse af kontanterne.  
 
Kontantbetaling bør derimod være et konkurrenceparameter på linje med vareudvalg, 
kvalitet, pris og anden form for service.  
 
På den korte bane vil der ikke være mange – om nogen overhovedet! - dagligvarebu-
tikker, der vil afvise kontanter døgnet rundt. Dertil er der fortsat for mange kunder, 
der ønsker at betale kontant.  
 
I brancher med mere afgrænsede målgrupper (sportstadions, koncertsteder, natteli-
vet, festivaler, salg i busser og tog, restauranter og dele af udvalgsvarehandelen) kan 
man lettere forestille sig et nej tak til kontanter.  
 
I DSK’s medlemskreds er der aktuelt et ønske om at kunne opfordre kunderne til 
kortbetaling, hvilket end ikke er muligt i dag. En række medlemsbutikker vil formentlig 
indføre kontantfrie kasser, men altså ikke kontantfri butik. Desuden vil der være bu-
tikker, der ønsker at kunne afvise kontanter tidligere end kl. 20:00, der er det tidligst 
mulige i dag.  
 
Det sidste er et spørgsmål om sikkerhed og tryghed for de ansatte. Hovedparten af 
røverierne sker i de ”mørke timer.” Især i vintermånederne vil der være efterspørgsel 
efter kontantfrie muligheder fra kl. 18:00 og indtil næste morgen. 
 
Udover sikkerhed er der også stigende fokus på hygiejne. Det har især været aktuelt 
under covid-19, hvor Erhvervsstyrelsen og Politiet i foråret begge opfordrede til at 
undgå kontantbetalinger, men med efterfølgende kritik af detailhandelen fra Forbru-
gerombudsmanden. Biblioteker satte endda bøger i karantæne mellem udlån!  
 
Som det også fremgår af Erhvervsministeriets evaluering, er der gode muligheder for 
at justere § 81, selv hvis der er et politisk ønske om at opretholde en fortsat kontant-
pligt.  
 
Det bør f.eks. være muligt at have kontantfrie kasser, at opfordre til kortbetaling og 
udvide ”kontantfrie nætter” med yderligere et par timer, så alle mørke timer er dækket 
ind af præventive årsager. Dispensationsmulighederne bør ligeledes forbedres.  
 
DSK vil derfor foreslå, at der arbejdes videre med en revision af § 81 efter covid-19.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 


