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Afgørelse om abonnementsbetaling for Dankortet i fysisk handel for 

2020 og 2021 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen 
af omkostningerne ved driften af dankortet i 2018 i den fysiske handel. 
Undersøgelsen følger af bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017.  
 
Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede maksimale 
abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 
2020 og 2021. 
 
På baggrund af en samlet vurdering har Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen fundet, at de relevante omkostninger til driften af dankortsystemet 
udgjorde 469,6 mio. kr. i 2018. 
 
Den maksimale abonnementsbetaling Nets må opkræve af forretningerne 
for brug af Dankort i den fysiske handel er således 469,6 mio. kr. i 2020 
og 2021, jf. bekendtgørelsens § 5. 
 
Baggrund 

Det følger af bekendtgørelsen, at der hvert andet år skal gennemføres en 
undersøgelse af driften af dankortsystemet. Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen har ansvaret for gennemførelsen af denne undersøgelse ifølge 
bekendtgørelsens § 4.  
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, at de omkostninger, der skal dækkes 
via abonnementsordningen, alene er omkostninger forbundet med driften 
af dankortsystemet, og at det kun er omkostninger, der relaterer sig til den 
fysiske handel, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.  I betalingstjenestelovens 
§ 6, nr. 3, defineres et betalingssystem som ”et system til overførsel af 
midler med formelle og standardiserede rutiner og fælles regler for be-
handling, clearing eller afvikling af betalingstransaktioner”.  
 
Styrelsen har på denne baggrund indhentet omkostninger fra Nets og fem 
banker som dækker over ca. 61 pct. af den samlede brug af Dankortet 
målt på antal transaktioner. 
 
De fem pengeinstitutters indberetning er efterfølgende blevet opregnet til 
et skøn for samtlige pengeinstitutters omkostninger. Herefter er Nets’ 
indberettede omkostninger lagt til.  
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en metodemæssig revi-
sion af undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortsystemet i 
2015. Dette førte bl.a. til, at en række poster udgik af undersøgelsen, da 
styrelsen vurderede, at disse ikke var nødvendige for driften af dankortsy-
stemet, jf. nærmere herom i styrelsens afgørelse af 11. januar 2015. 
Fremgangsmåden fra 2015 er genanvendt i nærværende undersøgelse.  
  
Primære omkostninger ved driften af dankortsystemet 

Omkostningerne ved driften af dankortsystemet består dels af bankernes 
omkostninger ved at udstede Dankortet og dels Nets’ omkostninger ved 
at indløse Dankortet. Overordnet er der tale om samme omkostningskate-
gorier, som indgik i styrelsens undersøgelse i 2017. 
 
På udstedersiden har bankerne en række omkostninger til bl.a. produkti-
on, transaktionsbehandling, samt service og administration. 
 
Bankernes produktionsomkostninger vedrører primært oprettelse af kort-
stamdata i bankernes systemer samt produktion og fremsendelse af Dan-
kortet til kunden. Bankernes omkostninger til transaktionsbehandling 
udgøres af omkostninger til bogføring af dankorttransaktioner og produk-
tion af elektroniske kontoudtog. Endelig har bankerne omkostninger til 
servicering af dankortforespørgsler, herunder håndtering af kortspærrin-
ger og lignende forespørgsler i relation til Dankortet. 
 
Undersøgelsens indberetning af omkostninger fra pengeinstitutterne er 
eksklusiv udgifter til Nets, da Nets indberetter disse separat til Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen.  
 
I lighed med styrelsens tidligere afgørelser vedrørende omkostningerne 
ved driften af dankortsystemet er der en række omkostningskategorier, 
der ikke indgår i undersøgelsen.  
 
Dette vedrører bl.a. omkostningerne til kontoudtog på papir og netbank-
omkostninger, ligesom indtægter fra dankortindehavere heller ikke indgår 
i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Årsagen er, at sty-
relsen alene medregner de omkostninger, som styrelsen vurderer nødven-
dige for driften af dankortsystemet, jf. nærmere herom i afgørelsen af 11. 
januar 2016. 
 
De væsentligste ændringer i bankernes omkostninger relaterer sig til 
kortproduktion, transaktionsbehandling og omkostninger i forbindelse 
med misbrug af dankortet. Som følge af den relative store udskiftning af 
dankort i 2016, der bl.a. skyldes implementeringen af Dankort med kon-
taktløs funktion og almindeligt udløb af Dankort, har der været færre om-
kostninger i 2018 til produktion af dankort. Dette fald er i en vis grad 
blevet reduceret af øgede forsendelsesomkostninger, herunder portoudgif-
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ter. Samtidig var bankernes omkostninger relateret til misbrug med Dan-
kortet lidt lavere i 2018 end i 2016. Endelig er omkostninger til transakti-
onsbehandling vokset en smule i samme periode. Samlet set har banker-
nes omkostninger således ikke ændret sig væsentligt i forhold til 2016. 
 
Hvad angår Nets’ omkostninger består disse primært af it-omkostninger 
til drift af dankortsystemet, herunder omkostninger til netværk og drifts-
personale. Derudover har Nets bl.a. omkostninger til løbende vedligehol-
delse og systemforvaltning af dankortsystemet og dankortinfrastrukturen 
på Nets’ kortplatform. 
 
Nets har i forbindelse med styrelsens omkostningsundersøgelse indrap-
porteret en omfattende opgørelse af Nets’ omkostninger og ændringer 
heri. Ovenstående tager således udgangspunkt i en detaljeret gennemgang 
af Nets omkostninger for 2018 og ændringer i forhold til 2016.   
 
Validering og beregning af de samlede omkostninger 

I beregningen af bankernes samlede omkostninger ved driften af dankort-
systemet tager styrelsen udgangspunkt i de fem indberettende bankers 
omkostninger.  
 
Styrelsen har i forbindelse med indhentning af oplysninger fra pengeinsti-
tutterne, gennemført en omfattende analyse og validering af pengeinsti-
tutternes indberetning, herunder undersøgelse af bagvedliggende bereg-
ninger og fordelingsnøgler, samt årsager til eventuelle omkostningsæn-
dringer i forhold niveauer fra 2016. Konkret har styrelsen anmodet om 
reviderede dataleveringer fra pengeinstitutterne, og holdt uddybende mø-
der. Formålet med denne indsats har været at sikre, at undersøgelsen er 
retvisende, og de indberettede omkostninger danner et solidt grundlag for 
beregning af de samlede omkostninger. 
 
På baggrund af ovenstående forhold og indsatsområder, samt styrelsens 
sammenligning af forskellige bankers indberettede omkostninger ved de 
seneste undersøgelser, er det styrelsens vurdering, at de fem bankers ind-
berettede omkostninger giver et tilstrækkeligt robust og retvisende grund-
lag til at beregne hele sektorens omkostninger ved driften af dankortsy-
stemet. 
 
Styrelsen har ligeledes foretaget en analyse af Nets’ indberettede omkost-
ninger og udviklingen i disse, med henblik på at sikre, at omkostningerne 
er retvisende og en eventuel omkostningsændring er tilstrækkelig be-
grundet. 
 
Samlet set er det styrelsens vurdering, at de beregnede værdier af banker-
nes samlede omkostninger og Nets’ omkostninger ved driften af dankort-
systemet er retvisende. 
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Resultat 

Samlet set kan omkostningerne til drift af dankortsystemet i 2018 bereg-
nes til 469,6 mio. kr., svarende til et fald på 3,4 pct. i forhold til 2016, 
hvor de beregnede omkostninger udgjorde 486 mio. kr.  
 
Omkostninger i 2018 469,6 mio. kr. 
Omkostninger i 2016 486 mio. kr. 
Difference i mio. kr. -16,4 mio. kr. 
Difference i pct. -3,4 pct. 
Maksimale abonnementsbetaling i 2020 469,6 mio. kr. 
Maksimale abonnementsbetaling i 2021 469,6 mio. kr. 
 
Den maksimale abonnementsbetaling Nets må opkræve af forretningerne 
for brug af Dankort i den fysiske handel er således 469,6 mio. kr. i 2020 
og 2021, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Omkostningerne fastholdes så-
ledes nominelt i 2020 og 2021. 
 
 
Klagevejledning 

En eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Konkurrence-
ankenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. betalingslo-
vens § 145, stk. 4. 
 
Klagen skal indbringes for ankenævnet senest fire uger efter, at afgørel-
sen er meddelt virksomheden, jf. betalingslovens § 145, stk. 4, jf. konkur-
rencelovens § 20, stk. 2. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mathias Wengel Pape 
Fuldmægtig 
 
 


