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K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. oktober 2019 i sag nr. KL-4-2019 

Ringkjøbing Landbobank A/S 

(advokat Michael Klöcker) 

mod 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

(fuldmægtig Ann Sophie Juul Sørensen) 

Resume af afgørelsen 

Ringkjøbing Landbobank A/S har påklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 10. 

maj 2019, hvor styrelsen meddelte [betalingsinstituttet] aktindsigt efter forvaltningsloven i 

styrelsens sag 18/19832 vedrørende klage over Ringkjøbing Landbobanks afslag til 

[betalingsinstituttet] på adgang til bankens betalingskontotjenester.

Ringkjøbing Landbobank har den 20. maj 2019 indbragt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgø

relse for Konkurrenceankenævnet.  

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. 

Parternes påstande 

Ringkjøbing Landbobank A/S har nedlagt påstand om, at [betalingsinstituttet] ikke meddeles 

aktindsigt i styrelsens sag nr. 18/04542, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påstået stadfæstelse. 

Sagens omstændigheder 

Den 30. november 2018 modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en skriftlig underretning fra 

Ringkjøbing Landbobank A/S om, at pengeinstituttet havde meddelt [betalingsinstituttet] afslag om 
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adgang til bankens betalingskontotjenester. Den 13. december 2018 klagede [betalingsinstituttet] 

over afslaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte på baggrund af klagen en sag (sag 18/19832) om, 

hvorvidt Ringkjøbing Landbobank havde overtrådt § 63, stk. 1, i betalingsloven ved at afslå 

[betalingsinstituttet] adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester.

[Betalingsinstituttet] anmodede den 23. marts 2019 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om 

aktindsigt i styrelsens udkast til afgørelse i sagen.  

Ved afgørelse af 10. maj 2019 imødekom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

[betalingsinstituttets] anmodning. Af afgørelsen fremgår bl.a.:

”Efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive 

truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, forlange at blive gjort bekendt med sagens do

kumenter.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af [betalingsinstituttets] anmodning 
foretaget en vurdering af, om partsstatus kan tildeles [betalingsinstituttet]. Som det fremgår 
nedenfor, er det styrelsens vurdering, at [betalingsinstituttet] opfylder betingelserne for 
partsstatus i en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens om Ringkjøbing Landbobanks 

afslag til [betalingsinstituttet], sag nr. 18/19832.

[Betalingsinstituttet] er derfor i medfør af forvaltningslovens regler berettiget til 
partsaktindsigt i en del af sagens dokumenter med undtagelse af de dokumenter og 

oplysninger, der kan undtages i medfør af forvaltningslovens §§ 12-15b. Det kan fx være 

styrelsens interne dokumenter eller virksomheders drift- og forretningsforhold.  

… 

Styrelsens vurdering vedrørende partsstatus 

[Betalingsinstituttets] ret til aktindsigt efter forvaltningslovens regler afhænger af, hvorvidt 
[betalingsinstituttet] kan anses som part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1. En 
virksomhed eller en person er part i en sag, hvis vedkommende har en væsentlig, direkte og 

individuel interesse i en sags afgørelse.  

Ved vurderingen heraf følger det af de almindelige forvaltningsretlige regler, at det afgørende 

er, om sagens afgørelse får direkte virkning for [betalingsinstituttet], eller om virkningen er 
afledt. Der skal ved vurderingen heraf ses på bl.a. mængden og arten af de led, der er mellem 

sagens udfald og den aktuelle betydning for [betalingsinstituttet]. Hvis sagens udfald alene 
øger sandsynligheden for, at visse følger af betydning for [betalingsinstituttet] indtræder, vil 
[betalingsinstituttet] interesser i sagen som oftest ikke indebære partsstatus, fordi interessen 
er indirekte og usikker, … 

i. Karaktering af den mulige betalingslovsovertrædelse
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Som beskrevet i afsnit 1 handler sagen om, hvorvidt Ringkjøbing Landbobank har overtrådt 

betalingslovens § 63, stk. 1, ved at afslå [betalingsinstituttet] adgang til Ringkjøbing

Landbobanks betalingskontotjenester. 

ii. Sagens udfald

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen måtte træffe afgørelse i nærværende sag om, at 

Ringkjøbing Landbobank har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 1 ved at afslå 

[betalingsinstituttet] adgang til Ringkjøbing Landbobanks betalingskontotjenester, vil

afgørelsen rette sig til Ringkjøbing Landbobank som adressat for afgørelsen.  

Overordnet vil en sådan afgørelse omfatte to led: dels en vurdering af, hvorvidt Ringkjøbing 

Landbobanks generelle vilkår er i overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1, dels en 

vurdering af, hvorvidt Ringkjøbing Landbobank har overholdt sin pligt til at give adgang til 

sine betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår til 

[betalingsinstituttet], jf. betalingslovens § 63, stk. 1.

En sådan afgørelse vil i givet fald kunne omfatte et påbud om, at Ringkjøbing Landbobank 

skal sikre, at pengeinstitutters vilkår er objektive, ikke diskriminerende og proportionale i 

henhold til betalingslovens § 63, samt et påbud om at Ringkjøbing Landbobank skal sikre, at 

pengeinstituttet giver betalingsinstitutter adgang til sine betalingskontotjenester på objektive, 

ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, jf. betalingslovens § 63, stk. 1. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at afgørelsen vedrørende Ringkjøbing Landbo

banks afslag til [betalingsinstituttet] vil få direkte og konkrete automatiske virkninger for

[betalingsinstituttet]. Dette skyldes, at udfaldet af sagens afgørelse vil være, at

[betalingsinstituttet] enten får eller nægtes adgang til Ringkjøbing Landbobanks

betalingskontotjenester. [Betalingsinstituttet] bliver således direkte berørt af, om Ringkjøbing

Landbobank påbydes at give adgang til sine betalingskontotjenester i henhold til 

betalingslovens § 63. Styrelsen vurderer endvidere, at [betalingsinstituttet] har en væsentlig

og individuel interesse i denne del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning i sagen. 

Styrelsen har i sin vurdering særligt lagt vægt på, at der er tale om en konkret afgørelse om et 

specifikt afslag overfor netop ét bestemt betalingsinstitut, nemlig [betalingsinstituttet].
Styrelsen har endvidere særligt lagt vægt på, at det er afgørende for [betalingsinstituttet] at

have adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester, da det er en forudsætning for at 

[betalingsinstituttet] kan tilbyde sine tjenester. Sagens udfald har således en reel betydning for

[betalingsinstituttet], og [betalingsinstituttets] interesse kan dermed karakteriseres som

væsentlig. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer omvendt, at den del af afgørelsen, som angår 

styrelsens (generelle) vurdering af Ringkjøbing Landbobanks vilkår, hverken vil kunne få di

rekte eller mere konkrete automatiske virkninger i forhold til [betalingsinstituttet]. En sådan

afgørelse vil alene kunne få afledte og mere usikre virkninger for [betalingsinstituttet].
Styrelsen har i sin vurde-ring særligt lagt vægt på, at Ringkjøbing Landbobank, hvis styrelsen 

træffer afgørelse, i givet fald vil skulle ændre sine vilkår generelt – og ikke kun over for 

[betalingsinstituttet], og at en sådan afgørelse vil få generel betydning for en ubestemt kreds

af betalingsinstitutter. En afgørelse om, at Ringkjøbing Landbobanks vilkår ikke er i 

overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1, vil således kun få indirekte betydning for 

[betalingsinstituttet].

iii. Sammenfatning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder sammenfattende på baggrund af ovenstående, at 

[betalingsinstituttet] er part i den del af afgørelsen, som angår styrelsens vurdering af

Ringkjøbing Landbobanks konkrete afslag til [betalingsinstituttet]
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Styrelsen har i vurderingen af partstatus i sagen lagt vægt på, at et påbud vil have direkte og 

konkrete automatiske virkninger i forhold til [betalingsinstituttet]. [betalingsinstituttet] har en

væsentlig og indivi-duel interesse i sagens udfald, hvorfor [betalingsinstituttet] er at betragte

som part i denne del af sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurderer således, at 

[betalingsinstituttet] har krav på partsaktindsigt i en del af udkastet til afgørelse i sag nr.

18/19832.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til afgørelse 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har behandlet anmodningen efter reglerne i forvaltnings

lovens kapitel 4 om rettet til partsaktindsigt.  

Det fremgår af forvaltningslovens § 9, at en part som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alle 

dokumenter, der vedrører sagen.  

Efter forvaltningslovens § 15b, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er 

nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til private økonomiske interesser, herunder op

lysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold, hvis udlevering til tredjemand af

gørende vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne eller i øvrigt medføre væsentlige 

økonomiske skadevirkninger for virksomheden.  

Ved en afgørelse af spørgsmålet om aktindsigt, må partens interesse i at kunne varetage sine 

interesser opvejes mod de væsentlige hensyn, som der kan give anledning til begrænsningen 

efter § 15b.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at [betalingsinstituttet] skal have indsigt i

oplysningerne i udkast til afgørelse, vedrørende Ringkjøbing Landbobanks konkrete 

vurdering af [betalingsinstituttet] som kunde. Styrelsen har særligt lagt vægt på, at

oplysningerne er væsentlige for den endelige afgørelse, hvorfor det er nødvendigt for 

[betalingsinstituttet] at have et nærmere kendskab til disse oplysninger, for at kunne varetage

sine interesser som part. Styrelsen har desuden lagt vægt på, at udlevering af disse 

oplysninger til tredjemand kan ske, uden at vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne 

eller i øvrigt medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger for Ringkjøbing Landbobank.  

Endelig vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at oplysningerne i udkastet til afgø

relse om styrelsens egen foreløbige vurdering af sagen, kan oplyses til [betalingsinstituttet].”

Parternes argumentation 

Ringkjøbing Landbobank A/S har anført navnlig, at [betalingsinstituttet] ikke opfylder

betingelserne for at være part i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag mod banken.  

Det konkurrenceretlige partsbegreb 

Bestemmelsen i betalingslovens § 63 blev indført for at sikre, at betalingsinstitutter kan få adgang 

til at konkurrere i markedet, og bestemmelsen er således båret af konkurrenceretlige hensyn, hvilket 

fremgår af forarbejderne til loven og præamblen til det bagvedliggende direktiv om betalingstjene

ster i det indre marked.  
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Betalingsloven håndhæves som udgangspunkt af Finanstilsynet, jf. § 129 ff., i betalingsloven. For 

de sager, der håndhæves af Finanstilsynet, fremgår det af lovens § 142, stk. 1, at det er alene er den 

virksomhed, som Finanstilsynets afgørelse retter sig imod, der er part i sagen. Partsbegrebet fraviger 

således som udgangspunkt det forvaltningsretlige partsbegreb.  

Betalingslovens § 63 håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, idet denne bestemmelse 

skal vurderes i overensstemmelse med konkurrenceretlige principper, hensyn og praksis, og ud

gangspunktet for styrelsens sagsbehandling i sager efter lov om betalinger er derfor den praksis, der 

følger af styrelsens, Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets praksis, jf. forarbejderne til 

lov om betalinger.  

I vurderingen af, om [betalingsinstituttet] skal anses for part i sagen, skal der tages udgangspunkt i, 

at der efter fast praksis anvendes et snævert partsbegreb i sager efter konkurrenceloven, jf. bl.a. 

forarbejderne til konkurrenceloven. 

Baggrunden herfor er, at konkurrencemyndighedernes opgaver ofte vedrører fortrolige forhold, for

retningsforhold og lignende, og at virksomheder skal kunne fremsende fortrolige dokumenter og 

oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke deles med andre, jf. bl.a. Konkurrenceankenævnets 

kendelse af 4. marts 2016 i sag KL-7-2015, BIO Ambulance Services Danmark A/S.  

De samme beskyttelseshensyn gør sig gældende i hovedsagen, også selvom hensynene ikke er gen

taget i forarbejderne til betalingsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver efter beta

lingsloven vedrører også fortrolige forhold, forretningsforhold og lignende, og styrelsen kan med 

hjemmel i § 145, stk. 3, i betalingsloven kræve enhver oplysning udleveret på samme måde, som 

styrelsen kan efter konkurrencelovens § 17. I begge situationer er der tale om, at en virksomhed har 

pligt til at indsende fortrolige og følsomme oplysninger, og en virksomhed bør kunne stole på, at 

sådanne oplysninger ikke udleveres til andre. 

Hertil kommer, at det forhold, at [betalingsinstituttet] har anmodet om at blive hørt i hovedsagen, 

ikke medfører, at [betalingsinstituttet] bliver part i sagen, jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af

22. november 2011 i sag nr. 2011-0024981, TDC.
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[Betalingsinstituttet] opfylder derfor ikke betingelserne for at have partsstatus efter betalingsloven i 

hovedsagen.   

Forvaltningslovens partsbegreb 

[Betalingsinstituttet] opfylder heller ikke betingelserne for at opnå partsstatus efter det almindelige 

forvaltningsretlige partsbegreb. For at have partsstatus efter forvaltningsloven skal vedkommende 

have en direkte, individuel, retlig og væsentlig interesse i sagen.  

Direkte interesse 

[Betalingsinstituttet] har alene en indirekte og afledet interesse i sagen, idet sagen omhandler 

bankens kriterier for at samarbejde med betalingsinstitutter. Disse kriterier gælder alle 

betalingsinstitutter og ikke kun for [betalingsinstituttet], og [betalingsinstituttet] har således alene en 

generel interesse på lige fod med andre betalingsinstitutter, hvilket ikke er ikke tilstrækkeligt til at 

fastslå, at [betalingsinstituttet] har en direkte interesse i sagen, jf. eksempelvis FOB 2008.312.

Individuel interesse  

Sagen omhandler bankens generelle kriterier for samarbejde med betalingsinstitutter, og 

[betalingsinstituttets] eventuelle interesse i sagens udfald er som andre betalingsinstitutters interesse 

i sagens udfald derfor tillige af generel karakter, jf. eksempelvis FOB 1994.191.  

Retlig interesse 

For at have retlig interesse skal en part kunne anvende sagens udfald i en retlig sammenhæng, og 

almene eller politiske interesser er ikke tilstrækkeligt. For eksempel er en klager eller et vidne nor

malt ikke part i en sag, blot fordi vedkommende bidrager til sagens oplysning.  

[Betalingsinstituttets] rolle i hovedsagen er alene, at virksomheden er det første betalingsinstitut, der 

har henvendt sig til banken for at indgå en aftale om betalingskontotjenester. Da banken afviste en 

sådan samarbejdsrelation, blev [betalingsinstituttet] alene tilskuer til en sag om bankens kriterier for 

samarbejde med betalingsinstitutter. [Betalingsinstituttet] har derved samme rolle som et vidne eller 

en person, der bidrager til sagens oplysning, hvilket betyder, at [betalingsinstituttets] interesse alene 

er af almen karakter.  

Væsentlighed 

For at have en væsentlig interesse, skal sagen have en vis intensitet over for den pågældende. 
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[Betalingsinstituttet] har ikke den tilstrækkelige væsentlige interesse, idet hovedsagen omhandler 

bankens objektive kriterier, der finder anvendelse for alle betalingsinstitutter. Kriterierne gælder 

også for [betalingsinstituttet], men det centrale for [betalingsinstituttet] er ikke at opnå en aftale 

med banken, men derimod at opnå en aftale med et dansk pengeinstitut i det hele taget. Der findes 

mere end 50 banker i Danmark, der kan tilbyde [betalingsinstituttet] en aftale om 

betalingskontotjenester, hvilket understreger, at hovedsagen ikke har den intensitet, der forudsættes 

for, at [betalingsinstituttet] bliver part i sagen mod banken.

Part i en del af sagen 

Selv hvis [betalingsinstituttet] måtte opfylde kriterierne for at være part, er det uklart, hvilken sag 

[betalingsinstituttet] er part i.

Begrebet ”en del af sagen” er ikke kendt fra tidligere sager efter forvaltningsreglerne. Udgangs

punktet er, at partsbegrebet giver partsstatus i hele sagen, og såfremt [betalingsinstituttet] alene er 

part i en del af sagen, er den relevante sag ikke behørigt individualiseret, hvilket for eksempel kan 

bero på, at sagen ikke er korrekt oprettet, eller at sagerne ikke er korrekt udskilt.  

Når den relevante sag ikke er identificeret, er det reelt ikke muligt at tage konkret stilling til parts

status, og såfremt Konkurrenceankenævnet måtte mene, at der kan være en sag, som 

[betalingsinstituttet] kunne være part i, må sagen hjemvises til fornyet behandling, hvor styrelsen 

kan foretage den nødvendige udskillelse af den sag, som styrelsen mener, [betalingsinstituttet] er 

part i.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anført navnlig, at det er det almindelige forvaltningsretlige 

partsbegreb, der er gældende i denne sag, og at [betalingsinstituttet] opfylder betingelserne for at 

være part i en del af styrelsens sag 18/19832.  

Det konkurrenceretlige partsbegreb 

Der er ikke holdepunkter i forarbejderne til betalingsloven for at konkludere, at partsbegrebet i sa

ger efter betalingsloven skal fortolkes snævert, jf. eksempelvis Konkurrenceankenævnets kendelse 

af 9. oktober 2013, Nets Holding A/S. Selvom afgørelsen er truffet efter den dagældende betalings

tjenestelov, gælder principperne i afgørelsen fortsat, idet der ikke er foretaget ændringer i bestem

melserne eller forarbejderne, der kan begrunde en fravigelse.  

Det fremgår ikke af forarbejderne til betalingsloven, at det har været lovgivers intention, at partsbe

grebet skal fortolkes på samme måde som efter konkurrenceloven. Det har desuden ingen betydning 
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for vurderingen af partsbegrebet, at der i forarbejderne til betalingslovens § 145, stk. 7, er henvist til 

praksis efter konkurrenceloven, idet henvisningen alene retter sig mod reguleringen af offentlig

hedsspørgsmålet og ikke fastlæggelse af partsstatus.  

En fravigelse af det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb forudsætter, at der er særlige holde

punkter herfor, hvilket ikke gør sig gældende i denne sag. Betalingslovens § 142, som fastsætter et 

snævert partsbegreb, angår alene en del af Finanstilsynets sager efter betalingsloven, og loven inde

holder ikke en tilsvarende bestemmelse i forhold til styrelsens sager efter betalingsloven. 

Det fremgår heller ikke af forarbejderne til betalingslovens § 63, at styrelsens håndhævelse af be

stemmelsen skal ske i overensstemmelse med samme principper som efter konkurrenceloven.  

Forarbejderne til betalingslovens § 145 understøtter heller ikke, at der skulle gælde et snævrere 

partsbegreb for de sager, som styrelsen varetager efter betalingsloven, jf. Konkurrenceankenævnets 

kendelser af 9. oktober 2013 i sag KL-1-2013 og KL-4-2013, der blev afgjort efter den dagældende 

betalingstjenestelov, hvis forarbejder til § 98, stk. 6, indeholdt samme formuleringer, som forarbej

derne til betalingslovens § 145.  

Den omstændighed, at konkurrencemæssige hensyn spillede en rolle for vedtagelsen af betalingslo

vens § 63, bevirker heller ikke, at de almindelige forvaltningsretlige regler og principper i fraværet 

af en eksplicit hjemmel, skal fraviges.   

Det forvaltningsretlige partsbegreb 

Direkte interesse 

Hovedsagen handler om, hvorvidt Ringkjøbing Landbobank har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 

1, ved at afslå [betalingsinstituttet] adgang til bankens betalingskontotjenester. Denne afgørelse

falder i to led, dels en vurdering af, om Ringkjøbing Landbobanks generelle vilkår er i 

overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1, dels en vurdering af, om Ringkjøbing 

Landbobank har overholdt sin pligt til at give adgang til bankens betalingskontotjenester på 

objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår til [betalingsinstituttet]. Afgørelse af sagens

sidste led vil være, at [betalingsinstituttet] enten får eller nægtes adgang til Ringkjøbing

Landbobanks betalingskontotjenester. 
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[Betalingsinstituttet] har således direkte interesse i sagen, og [betalingsinstituttet] er således ikke

tilskuer til denne del af sagen. 

Individuel interesse 

Den omstændighed, at styrelsens vurdering af afslaget tillige omfatter en generel vurdering af Ring

kjøbing Landbobanks vilkår, ændrer ikke ved, at [betalingsinstituttet] har en særlig tilknytning til

styrelsens vurdering af, om bankens konkrete afslag er udtryk for en objektiv, ikke-diskriminerende 

og proportional anvendelse af bankens generelle vilkår.  

Der er således ikke tale om en sag af generel karakter, som på ensartet måde gør indgreb i en større 

personkreds’ interesser, og sagen adskiller sig derfor også væsentligt fra FOB 1994.191.  

Retlig interesse 

[Betalingsinstituttet] er en indløsningsvirksomhed og dermed et betalingsinstitut i betalingslovens

forstand, og selskabet er dermed omfattet af betalingslovens § 63. Selskabet har derfor en lovfæstet 

ret til at få adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende 

og proportionale vilkår. [Betalingsinstituttets] interesse i at få prøvet, om Ringkjøbing Landbobanks

afslag er i strid med betalingslovens § 63, stk. 1, er derfor af retlig karakter.  

Væsentlig interesse 

[Betalingsinstituttet] vil blive direkte berørt af, om Ringkjøbing Landbobank påbydes at give

adgang til sine betalingskontotjenester, og det er derfor ikke korrekt, at [betalingsinstituttet] alene

har en indirekte og afledt interesse, og at udfaldet af hovedsagen ikke har direkte betydning for 

[betalingsinstituttet].

Den direkte konsekvens af afgørelsen af hovedsagen er, at [betalingsinstituttet] får adgang eller

fortsat nægtes adgang til Ringkjøbing Landbobanks betalingskontotjenester, og FOB 2008.312 er 

derfor ikke sammenlignelig med denne sag.  

Det forhold, at andre betalingsinstitutter eventuelt har en generel interesse i, at Ringkjøbing Land

bobank har vilkår, der er objektive, ikke-diskriminerende og proportionale, for det tilfælde, at de 

måtte anmode om adgang til bankens betalingskontotjenester, ænder ikke ved, at 

[betalingsinstituttets] interesse adskiller sig betydeligt fra en sådan generel interesse hos andre

betalingsinstitutter. [Betalingsinstituttet] har anmodet banken om adgang, fået et afslag og har

klaget over dette afslag. [Betalingsinstituttet] har derfor en væsentlig interesse i at få prøvet, om det

konkrete afslag er i strid med betalingslovens § 63, stk. 1.  
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-

-

Den omstændighed, at [betalingsinstituttet] ville kunne få adgang til andre pengeinstitutters 

betalingskontotjenester er ikke relevant for denne sag.  

Part i en del af sagen 

Det forvaltningsretlige partsbegreb følger ikke styrelsens journalisering på et eller flere sagsnumre, 

jf. herved også Konkurrenceankenævnets kendelse af 8. januar 2003 i sag 02-110.816.  

Den forvaltningsretlige praksis understøtter desuden, at det er muligt at blive anset som part i en del 

af det materiale, som en given sag omfatter, jf. FOB 1989. 241 og FOB 1992.250. 

Styrelsens sag 18/19832 omfatter både en generel vurdering af Ringkjøbing Landbobanks vilkår og 

en vurdering af bankens konkrete afslag.  

Resultat og begrundelse 

Sagen drejer sig for Konkurrenceankenævnet om, hvorvidt [betalingsinstituttet] har adgang til 

partsaktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, i en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

sag 18/19832.  

Konkurrenceankenævnet bemærker, at adgang til partsaktindsigt forudsætter, at den pågældende 

person, der anmoder herom, har partsstatus. Udgangspunktet ved vurderingen af, om en fysisk eller 

juridisk person har partsstatus i en sag, der behandles af en offentlig myndighed, er det almindelige 

forvaltningsretlige partsbegreb, medmindre der er sikre holdepunkter for at fravige dette udgangs

punkt.  

Betalingsloven indeholder ikke sådanne sikre holdepunkter, og det er derfor det almindelige for

valtningsretlige partsbegreb, der finder anvendelse i denne sag. Spørgsmålet er herefter, om 

[betalingsinstituttet] har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen.

Konkurrenceankenævnet finder af de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anførte grunde, at 

[betalingsinstituttet] opfylder betingelserne for at have partsstatus i den del af sagen, der vedrører 

Ringkjøbing Landbobanks konkrete afslag til [betalingsinstituttet].
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-Herefter, og da det for Konkurrenceankenævnet anførte ikke kan føre til en anden vurdering, stad

fæster Konkurrenceankenævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 10. maj 2019.  

Herefter bestemmes 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 10. maj 2019 stadfæstes. 

Palle Bo Madsen Birgitte Sloth 

Claus Berg David Dreyer Lassen 

Jon Stokholm 

Genpartens rigtighed bekræftes. 

Konkurrenceankenævnet den 18. oktober 2019 

Sign. Erhvervsstyrelsen

Dorthe Hylleberg 

kontorfuldmægtig 
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