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FORORD

Det er vigtigt for samfundet, at betalinger og 

værdipapirhandler kan gennemføres sikkert og 

effektivt. Nationalbanken bidrager til dette ved 

at overvåge de centrale danske betalings- og 

afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløs-

ninger. 

Overvågningen sker på baggrund af National-

banklovens §1, hvor det fremgår, at banken har 

som opgave at ”opretholde et sikkert pengevæ-

sen her i landet samt at lette og regulere penge-

omsætning og kreditgivning”. Nationalbankens 

beføjelser understøttes endvidere af værdipa-

pirhandelsloven, hvor det fremgår af § 86, stk. 2, 

at Nationalbanken overvåger betalingssystemer, 

som banken ”finder har væsentlig betydning for 

betalingsafviklingen […] med det formål at frem-

me systemernes smidige funktion ved at bidrage 

til deres effektivitet og stabilitet”. 

Nationalbankens overvågning omfatter de 

systemisk vigtige dele af den finansielle infrastruk-

tur, dvs. de systemer og løsninger, hvor fejl og 

nedbrud vurderes at kunne true den finansielle 

stabilitet eller svække tilliden til det finansiel-

le system i Danmark. Overvågningen sker med 

udgangspunkt i internationale standarder, som 

stiller krav til sikkerhed og effektivitet. National-

banken vurderer, om de overvågede systemers og 

løsningers indretning og funktion lever op til de 

internationale standarder. Nationalbanken fører 

ikke tilsyn med de enkelte virksomheder i infra-

strukturen.

I publikationen Overvågning af den finansielle 

infrastruktur i Danmark præsenterer Nationalban-

ken de overordnede konklusioner fra bankens 

overvågningsarbejde og fremlægger holdninger 

og anbefalinger, der kan bidrage til en sikker og 

effektiv finansiel infrastruktur.
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RESUMÉ

Nationalbankens overvågning omfatter betalings-

systemerne Kronos, Sum-, Intradag- og Straksclea-

ringen, værdipapirafviklingssystemet VP-afviklin-

gen samt de vigtigste betalingsløsninger. 

Driften af Kronos forløb uden større hændelser 

i 2014. Flere mindre hændelser medførte dog, at 

oppetiden i Kronos i to måneder var lavere end 

det aftalte servicemål. Der er fulgt tilfredsstillen-

de op på hændelser i systemet. Formaliseringen 

af samarbejdet mellem Nationalbanken og BEC 

har bidraget positivt til både driftsstabiliteten 

og hændelsesopfølgningen. I Sum-, Intradag- og 

Straksclearingen forløb driften tilfredsstillende. 

Siden lanceringen af Straksclearingen har der dog 

været flere hændelser end normalt i systemerne. 

En del af disse kan tilskrives startvanskeligheder 

og udfordringerne ved realtidsafvikling. Driften i 

VP-afviklingen var stabil i 2014. Kun en enkelt må-

ned var oppetiden under 100 pct. Driftsstabilite-

ten på Nets’ kortplatforme var generelt høj i årets 

løb. I januar 2014 medførte et netværksnedbrud 

hos IBM, der er operatør for Nets, at Dankortet 

ikke kunne anvendes online i over ti timer. Hæn-

delsen understreger vigtigheden af, at der er et 

bredt kendskab til mulighederne for offline-proce-

durer i detailhandlen. 

Deltagerne har som helhed haft rigelig likvidi-

tet til betalingsafviklingen i de danske systemer. I 

Sum-, Intradag- og Straksclearingen har der kun 

én enkelt gang i 2014 været en deltager, som ikke 

havde reserveret tilstrækkelig likviditet. Dette er 

en væsentlig reduktion sammenlignet med de 

foregående år og skyldes bl.a. de automatisere-

de likviditetsværktøjer, som blev indført sammen 

med Intradagclearingen i oktober 2013. Den hen-

lagte deltager anvendte ikke disse værktøjer. 

I VP-afviklingen har der været flere tilfælde, 

hvor deltagere ikke har reserveret tilstrække-

lig eurolikviditet til afviklingen af værdipapirer 

udstedt i euro. Ændrede vilkår for at have euro-

likviditet på Target-konti har sammen med over-

gangen til T+2 afvikling betydet, at deltagerne i 

VP har kortere tid til planlægning og styring af 

eurolikviditet til afviklingen. Endvidere er afvik-

lingsprocenten i VP faldet lidt i 2014. Foreløbig er 

der dog ikke tegn på, at overgangen til T+2 afvik-

ling har påvirket rettidigheden af VP-afviklingen i 

væsentlig grad. 

De ansvarlige for Kronos, VP-afviklingen og 

detailbetalingssystemerne har gennemført ana-

lyser af, i hvilket omfang systemerne lever op til 

CPMI-IOSCO principperne, og på den baggrund 

igangsat tiltag med henblik på efterlevelse af prin-

cipperne. I 2014 har der været særlig fokus på at 

tilpasse ledelsesstrukturer og rammer for risiko-

styring. Risikovurderinger i relation til Kronos er 

gennemgået i efteråret 2014, og der arbejdes 

med at forbedre styringen af risici ved brugen af 

eksterne serviceleverandører. Finansrådet plan-

lægger en tilpasning og formalisering af risiko-

styringen i relation til detailbetalingssystemerne 

i forbindelse med overdragelsen til e-nettet af en 

række forvaltningsopgaver i relation til systemer-

ne. VP har i efteråret 2014 etableret en ny struktur 

for risikostyring. Der er oprettet en ny risiko og 

compliance funktion samt udformet en ny risiko-

styringspolitik. Derudover har VP udarbejdet en 

såkaldt egenvurdering af VP-afviklingens efterle-

velse af CPMI-IOSCO principperne. I forlængelse 

heraf har Nationalbanken i samarbejde med 
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Finanstilsynet påbegyndt en vurdering af, hvorvidt 

VP-afviklingen lever op til kravene i principperne. 

Moderniseringen af den danske detailbeta-

lingsinfrastruktur blev afsluttet med lanceringen 

af Straksclearingen i november 2014. Straksclea-

ringen muliggør realtidsafvikling af betalinger uaf-

hængigt af, hvilken betalingsløsning der anvendes 

til at initiere betalingen. Med moderniseringspro-

jektet er den danske detailbetalingsinfrastruktur 

blandt de mest avancerede i verden. 

Nationalbankens projekt vedrørende udskift-

ning af de systemer, som understøtter Natio-

nalbankens håndtering af betalingsformidling, 

sikkerhedsstillelse og pengepolitiske operationer 

fortsatte i 2014. Implementeringen af det nye 

RTGS-system, Kronos2, er planlagt til foråret 2017. 

I udviklingen af Kronos2 tages der løbende stilling 

til, om det nye system efterlever CPMI-IOSCO 

principperne.
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ANBEFALINGER

Nationalbankens generelle vurdering er, at de 

danske betalings- og afviklingssystemer er sikre 

og effektive. Med udgangspunkt i bankens over-

vågningsarbejde gives nedenstående anbefalin-

ger til yderligere at fremme en sikker og effektiv 

afvikling af betalinger og værdipapirhandler.

EFTERLEVELSE AF CPMI-IOSCO PRINCIPPERNE
De ansvarlige for de danske betalings- og afvik-

lingssystemer har gennemført analyser af, i hvilket 

omfang systemerne lever op til CPMI-IOSCO prin-

cipperne, der på en række områder har skærpet 

kravene til systemerne i forhold til de tidligere 

standarder. På baggrund af analyserne er der 

bl.a. igangsat tilpasninger af ledelsesstrukturer og 

rammer for risikostyring til princippernes krav. Det 

er vigtigt, at disse tilpasninger færdiggøres, og at 

de ansvarlige for systemerne igangsætter øvrige 

nødvendige tiltag for at leve op til CPMI-IOSCO 

principperne.

EFTERLEVELSE AF ECB’S STANDARDER  
FOR BETALINGSLØSNINGER
Overvågningen af de vigtigste danske betalings-

løsninger, som er Dankort, Betalingsservice og 

konto til konto-overførsler, sker i henhold til ECB’s 

overvågningsstandarder for betalingsløsninger. 

Det er vigtigt, at Nets og Finansrådet som ansvar-

lige for de pågældende løsninger gennemfører 

analyser af, i hvilket omfang løsningerne lever op 

til ECB’s standarder og på den baggrund igang-

sætter eventuelle nødvendige tiltag for at efterle-

ve standarderne. 

BRUGEN AF ”OVERFØRSEL VIA NATIONALBANKEN”
I 2012 blev funktionen ”Overførsel via National-

banken” implementeret som en del af modernise-

ringen af den danske detailbetalingsinfrastruktur. 

Dette giver kunderne bedre muligheder for at 

sende store betalinger direkte via Kronos, hvor 

betalinger eventuelt kan afvente, at den nødven-

dige likviditet er til stede. I Kronos vil manglen-

de likviditet kun forsinke den enkelte betaling, 

hvorimod det i et nettoafviklingssystem forsinker 

alle betalinger fra deltageren og i nogle tilfælde 

også andre deltageres betalinger. Nationalbanken 

anbefaler derfor, at deltagerne i Kronos fremmer 

brugen af ”Overførsel via Nationalbanken”.

EUROLIKVIDITET TIL VP-AFVIKLINGEN
Indførslen af negativ rente i ECB har betydet, 

at deltagerne ikke længere har mulighed for at 

have eurolikviditet stående på Target-konti over 

natten til nul-rente. Samtidig er der gennemført 

en fælles europæisk effektivisering af handlen med 

værdipairer, der medfører, at værdipapirafviklin-

gen i VP er overgået til hurtigere afviklingstid. De 

ændrede markedsvilkår for deltagerne i VP har 

været medvirkende til flere overtræk i euro i VP-af-

viklingen. Der er derfor behov for, at deltagerne i 

VP har fokus på at have tilstrækkelig eurolikviditet 

til afviklingen af værdipapirhandler i euro.
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SEKTORPARATHED TIL DELTAGELSE I TAR-
GET2-SECURITIES (T2S)
Den danske værdipapirafvikling tilsluttes T2S - det 

fælleseuropæiske system for værdipapirafvikling 

- med afvikling i euro i 2016 og danske kroner i 

2018. Særligt tilslutningen i danske kroner vil be-

tyde større ændringer i værdipapirafviklingen for 

markedsdeltagerne. Det er vigtigt, at de danske 

deltagere allerede nu forbereder sig til de fremti-

dige ændringer, så de bliver klar til afviklingen på 

T2S.
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NATIONALBANKENS 
OVERVÅGNING

Det er vigtigt for samfundet, at betalinger og 

værdipapirhandler kan gennemføres sikkert og 

effektivt. Nationalbanken bidrager til dette ved at 

overvåge de centrale danske betalings- og afvik-

lingssystemer samt de vigtigste betalingsløsnin-

ger. Nationalbankens overvågning omfatter:

 • Interbankbetalingssystemet Kronos 

 • Detailbetalingssystemerne Sum-, Intradag- og 

Straksclearingen 

 • Værdipapirafviklingssystemet VP-afviklingen

 • Betalingsløsningerne Dankort, Betalingsser-

vice og konto til konto-overførsler

Nationalbanken bidrager desuden til andre cen-

tralbankers overvågning af internationale syste-

mer, der har relevans i Danmark. De overvågede 

systemer og betalingsstrømmene mellem dem 

beskrives kort i boks 1.

Nationalbankens overvågning sker med ud-

gangspunkt i internationale standarder, som 

stiller krav til sikkerhed og effektivitet. Dvs. at 

driftsstabiliteten skal være høj, risici begrænsede, 

og systemerne og løsningerne skal være tidssva-

rende og omkostningseffektive.

Der kan være situationer, hvor Nationalbanken 

ud fra en samfundsmæssig betragtning stiller 

højere krav til sikkerhed og effektivitet, end de 

ansvarlige for et system eller en løsning finder 

forretningsmæssigt optimalt. Nationalbankens 

opgave er at stille krav, så samfundsmæssige hen-

syn tilgodeses. Kravene kan endvidere ændre sig 

med tiden, fx på grund af ændret trusselsbillede, 

teknologisk udvikling eller nye behov.

I praksis foregår overvågningen ved, at Natio-

nalbanken foretager vurderinger af, om systemer-

ne og løsningerne efterlever kravene i de inter-

nationale standarder. Udviklingen i systemerne/

løsningerne følges løbende gennem indsamling af 

information og dialog med de ansvarlige, og Na-

tionalbanken foranlediger ændringer til systemer-

ne/løsningerne, såfremt det findes nødvendigt.

Nationalbanken samarbejder med Finanstil-

synet, når overvågningen berører forhold, hvor 

også Finanstilsynet har beføjelser. Hensynet er at 

undgå dobbelt myndighedskontrol, at udnytte 

kompetencer i de respektive myndigheder samt at 

sikre deling af relevant information.1 

Nationalbankens overvågning er nærmere 

beskrevet i Nationalbankens politik for overvåg-

ning.2 De overordnede resultater af Nationalban-

kens overvågning præsenteres i nærværende 

publikation, der udarbejdes årligt. Bagerst findes 

en oversigt over betalinger i kroner og euro, jf. 

afsnittet ”Tabeltillæg”. 

IMPLEMENTERING AF  
CPMI-IOSCO PRINCIPPER

Overvågningen af de centrale betalings- og af-

viklingssystemer sker i henhold til CPMI-IOSCO’s3 

1 De overordnede rammer for samarbejdet mellem Nationalbanken 
og Finanstilsynet er fastlagt i Samarbejdsaftale mellem Danmarks 
Nationalbank og Finanstilsynet (link).

2 Danmarks Nationalbank (2007), Finansiel stabilitet 2007 (link). 

3 Committee on Payment and Market Infrastructures, CPMI, er en 
komite, som er knyttet til Bank for International Settlements, BIS. 
International Organization of Securities Commissions, IOSCO, er et 
internationalt samarbejde mellem myndigheder, der fører tilsyn med 
værdipapirmarkeder.

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Samarbejdsaftaler/Documents/MoU_6315.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2007/05/FS2007_dk_web.pdf
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”Principles for Financial Market Infrastructures” 

og den tilhørende metodevejledning ”Disclosure 

Framework and Assessment Methodology”. 

CPMI-IOSCO principperne, der er fra 2012, stiller 

på flere områder skærpede krav til systemerne i 

forhold til de tidligere internationale standarder.

De ansvarlige for henholdsvis Kronos, VP-afvik-

lingen og detailbetalingssystemerne har gennem-

ført analyser af, i hvilket omfang systemerne lever 

op til principperne. Resultaterne er drøftet med 

Nationalbanken, og de ansvarlige for systemerne 

har igangsat tiltag med henblik på efterlevelse 

af de nye principper. I 2014 har der været særlig 

fokus på at tilpasse ledelsesstrukturer og rammer 

for risikostyring. Det er vigtigt, at disse tilpasnin-

ger færdiggøres, og at de ansvarlige for systemer-

ne igangsætter øvrige nødvendige tiltag for at 

leve op til CPMI-IOSCO principperne. Nationalban-

ken vil i løbet af 2015 gennemføre vurderinger af 

systemernes efterlevelse af principperne. 

Nationalbankens løbende indhentning af in-

formation fra de overvågede systemer er tilpas-

set CPMI-IOSCO principperne. Nationalbanken 

modtager nu kvartalsvis rapportering, der sikrer, 

at Nationalbanken orienteres om væsentlige 

ændringer vedrørende systemernes juridiske 

grundlag, organisation og strategi, risikostyring 

og beredskab, brug og drift samt om resultater 

af intern og ekstern revision. Det er endvidere 

aftalt, at Nationalbanken årligt skal modtage sy-

stemernes opdaterede rammer for risikostyring, 

risikovurderinger, stresstestplaner og bered-

skabsplaner. 

STYRKET OVERVÅGNING AF 
BETALINGSLØSNINGER

Når der i Danmark betales for varer og tjene-

ster, sker det i stadig stigende grad ved brug af 

elektroniske betalingsløsninger. Nationalbanken 

har i 2014 besluttet at styrke overvågningen af de 

vigtigste betalingsløsninger, og arbejdet hermed 

er påbegyndt. Følgende kriterier ligger til grund 

for Nationalbankens vurdering af en betalingsløs-

nings vigtighed:

 • Transaktionsomfang målt på antal og værdi

 • Hvorvidt der er få eller ingen substitutionsmu-

ligheder

 • Løsningens anvendelsesområde

 • Om fejl og nedbrud påvirker offentligheden 

 • Om fejl og nedbrud kan påvirke andre løsnin-

ger eller systemer

Den styrkede overvågning omfatter Dankort, 

Betalingsservice og konto til konto-overførsler. 

Overvågningen af Dankort og Betalingsservice er 

rettet mod Nets, der er ejer af disse produkter. 

Overvågningen af konto til konto-overførsler er 

rettet mod Finansrådet, der fastsætter rammerne 

for anvendelse af konto til konto-overførsler på 

vegne af de danske pengeinstitutter. 

Dankortet er omfattet af den styrkede over-

vågning, fordi det daglige antal transaktioner 

er højt, og nedbrud kan have væsentlig be-

tydning for borgerne. Derudover anvendes 

de bagvedliggende systemer for Dankortet til 

andre betalingsløsninger, som fx internationale 

kort og MobilePay. Konto til konto-overførsler 

omfattes af den styrkede overvågning, da den 

samlede daglige værdi af transaktioner er høj, 

og infrastrukturen for konto til konto-overførsler 

benyttes til andre betalingsløsninger, herunder 

fx indbetalingskort, Swipp og MobilePay. For 

Betalingsservice gælder, at nedbrud i denne 

løsning rammer mange virksomheders betalinger 

og kan påvirke VP-afviklingen, hvis husejernes 

terminsbetalinger ikke når realkreditinstitutterne 

i tide. Betalingsservice er derfor også omfattet af 

den styrkede overvågning. 

Overvågningen af de vigtigste betalingsløsnin-

ger sker i henhold til ECB’s generelle standarder 

for betalingsløsninger fra 2009.4 ECB’s standarder 

stiller krav om:

1. Et velfunderet juridisk grundlag i alle relevante 

jurisdiktioner

2. Adgang til komplet information for alle aktører 

inkl. relevant information om finansielle risici

3. Tilstrækkelig sikkerhed, operationel stabilitet 

og forretningsvidereførelse

4. Effektiv og pålidelig ledelse og styring med 

klar rolle- og ansvarsfordeling

5. At finansielle risici i relation til clearing og 

afvikling er styrede og begrænsede

ECB’s standarder er udmøntet i specifikke rammer 

for overvågning af henholdsvis betalingskort, kon-

to til konto-overførsler og direkte debiteringer. 

Standarderne er opdateret med de relevante dele 

4 ECB (2009), Harmonised Oversight Approach and Oversight Stan-
dards for Payment Instruments (link).

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/harmonisedoversightpaymentinstruments2009en.pdf??94ea50891f0150aad170b586962f22e5
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af SecuRe Pays anbefalinger til sikre internetbeta-

linger.5

Det er vigtigt, at Nets og Finansrådet som 

ansvarlige for de pågældende løsninger gennem-

fører analyser af, i hvilket omfang løsningerne 

lever op til ECB’s standarder og på den baggrund 

igangsætter eventuelle nødvendige tiltag for at 

efterleve standarderne. 

Overvågningen af de vigtigste betalingsløs-

ninger vil blive tilrettelagt på samme måde som 

overvågningen af de centrale betalings- og afvik-

lingssystemer. 

CSDR – NY REGULERING AF 
VÆRDIPAPIRCENTRALER

I september 2014 trådte en ny EU-forordning om 

regulering af værdipapircentraler og systemer for 

værdipapirafvikling i kraft, CSDR-forordningen.6 

Den nye regulering har stor betydning for dansk 

lovgivning på området og vil have indflydelse på 

samarbejdet mellem myndigheder.

Baggrunden for CSDR er, at Europa-Kommissio-

nen ønsker at harmonisere markedet for værdipa-

pirhandel og derved styrke den grænseoverskri-

dende handel med værdipapirer og konkurrencen 

imellem værdipapircentraler. Harmonisering er 

også en forudsætning for en effektiv afvikling på 

den fælleseuropæiske værdipapirafviklingsplat-

form T2S, der går i drift i juni 2015. Derudover 

skal reguleringen bidrage til øget sikkerhed ved 

at indføre lovfastsatte krav til drift, organisation 

og risikostyring i værdipapircentraler. Endelig ens-

rettes regler for afviklingstid og afviklingsdisciplin 

bl.a. med henblik på at begrænse risici mellem 

markedsdeltagerne. 

ESMA7 er i øjeblikket ved at udarbejde tekniske 

standarder, der fastsætter, hvordan bestemmel-

serne i CSDR skal gennemføres i praksis. Standar-

derne har været i offentlig høring blandt mar-

kedsdeltagere og centralbanker mv. og træder i 

5 SecuRe Pay er et europæisk forum til drøftelse af emner relateret til 
sikkerhed i detailbetalinger. SecuRe Pays mandat, sammensætning 
og offentliggjorte anbefalinger er beskrevet på Nationalbankens 
hjemmeside (link). ECB (2013), Recommendations for the security of 
internet payments – final version after public consultation (link). 

6 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 909/2014 om 
forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union af 23. juli 
2014 (link).  

7 European Securities and Market Authority, ESMA, er den fælleseuro-
pæiske tilsynsmyndighed for handel med værdipapirer.

kraft, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen. 

Det forventes at ske i sommeren 2015. 

I dansk sammenhæng betyder CSDR, at VP 

Securities A/S (VP) skal have godkendelse til at 

udøve sine kerneforretningsområder, dvs. opbe-

varing og afvikling af værdipapirer. Godkendel-

sen udstedes af Finanstilsynet, der er kompetent 

myndighed for VP, jf. CSDR og lov om værdipa-

pirhandel mv. Finanstilsynet skal også føre løben-

de tilsyn med, at VP overholder CSDR og regler 

udstedt i medfør heraf, herunder Kommissionens 

delegerede forordninger.

CSDR vil have betydning for Nationalbankens 

overvågning af VP. Det skyldes, at der er væ-

sentlige sammenfald mellem bestemmelserne 

i CSDR, som Finanstilsynet fører tilsyn med, og 

CPMI-IOSCO principperne, som Nationalbanken 

overvåger mod. Samarbejdet mellem National-

banken og Finanstilsynet vil derfor skulle tilpas-

ses, så der undgås overlap i myndighedernes 

arbejde. 

CSDR har også indflydelse på samarbejdet 

mellem myndigheder på tværs af grænser. Som 

nævnt, er en del af formålet med CSDR at øge 

konkurrencen mellem værdipapircentraler. Det vil 

på længere sigt kunne betyde en konsolidering af 

markedet, bl.a. fordi afvikling af værdipapirer er 

præget af høje faste og lave variable omkostnin-

ger. CSDR sætter derfor rammerne for, hvordan 

nationale myndigheder skal samarbejde, hvis 

afviklingen af værdipapirer i et EU-land flytter til 

en værdipapircentral i en anden medlemsstat.

http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/detailbetalinger/Sider/SecuRe-Pay.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&qid=1414592581585&from=DA
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Betalings- og afviklingssystemer i Danmark Boks 1

Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem 

(RTGS-system) for betalinger i danske kroner. Det benyttes 

primært til afvikling af store, tidskritiske betalinger mellem 

pengeinstitutterne. BEC er operatør af systemet, og den 

tekniske drift varetages af JN Data. Kronos overvåges af 

Nationalbanken.

Target2 er eurosystemets RTGS-system for betalinger i euro. 

ECB er hovedovervåger, mens Nationalbanken er medover-

våger samt ansvarlig for overvågningen af de danske kom-

ponenter af Target2.

Sum-, Intradag- og Straksclearingen er Finansrådets systemer 

til clearing og afvikling af danske detailbetalinger. Sum- og 

Intradagclearingen er multilaterale nettoafviklingssystemer, 

hvor den endelige overførsel af penge mellem deltagerne 

sker på konti i Kronos. Straksclearingen er et realtidsclea-

ringssystem for betalinger på op til 500.000 kr., som er for-

finansieret via Kronos. Nets er operatør af systemerne. Sum-, 

Intradag- og Straksclearingen overvåges af Nationalbanken.

VP-afviklingen ejes af VP Securities A/S og er primært et 

multilateralt nettoafviklingssystem, der clearer og afvikler 

værdipapirhandler. Herudover kan der ske afvikling på 

bruttobasis i realtid, kaldet straksafvikling. Ved en værdipa-

pirhandel udveksles værdipapiret i depoter i VP, mens beta-

lingen udveksles på deltagernes konti i Kronos eller Target2. 

VP-afviklingen overvåges af Nationalbanken i samarbejde 

med Finanstilsynet.

EuroCCP er central modpart (central counterparty, CCP) for 

aktiehandler indgået på Nasdaq OMX i København. Den 

hollandske centralbank og det hollandske finanstilsyn leder 

et CCP-kollegium, som Finanstilsynet er stemmeberettiget 

medlem af. Nationalbanken deltager som observatør. 

CLS ejes af store internationale banker og er et multilateralt 

clearing- og afviklingssystem for valutahandel i p.t. 17 

valutaer. Afvikling af kronebenet i deltagernes valutahandler 

sker via CLS Banks konto i Nationalbanken. Den amerikan-

ske centralbank, FED, er hovedovervåger, mens de tilslut-

tede valutaers centralbanker, herunder Nationalbanken, er 

medovervåger af CLS. Der er etableret en fælles overvåg-

ningskomite, CLS Oversight Committee, som er et forum 

for samarbejde i relation til centralbankernes nationale 

overvågningsforpligtelser. 

Scandinavian Cash Pool (SCP) er et system til grænseover-

skridende sikkerhedsstillelse for intradagkredit i danske, 

svenske og norske kroner. Hovedprincippet i SCP er, at likvi-

ditet rejst i et lands centralbank kan stilles som sikkerhed i 

et andet lands centralbank. Nationalbanken overvåger SCP, 

som led i overvågningen af Kronos.

Betalingsstrømme i 2014 i den danske infrastruktur for 

kronebetalinger ses i figuren. Det er deltagernes nettobe-

talingsforpligtelser i afviklingen af henholdsvis detailbeta-

linger, valuta- og værdipapirhandler, som afvikles på konti i 

Kronos. Eksempelvis ses, at der samlet er valutahandler for 

(brutto) 231 mia. kr. i 2014, og at nettoforpligtelsen, der er 

afviklet i Kronos, er 7 mia. kr. Target2 fremgår ikke af figuren, 

da systemet håndterer betalinger i euro. 

Betalingsflow, mia. kr., gennemsnit pr. dag, 2014 

Kronos

Pengepolitiske operationer 25

Interbankbetalinger 92

SCP 13

Detailbetalinger
Sum-, Intradag-  

og Straksclearingen
35 7

Valutahandler CLS231 7

Værdipapirhandler

VP
176 12

2 

EuroCCP
5

Anm.: Værdipapirhandler er opgjort som værdien af transaktioner. Værdipapirhandler i euro, som først afvikles i danske kroner, indgår i figuren. 
Kilde: Danmarks Nationalbank, CLS Bank, Finansrådet, Nets, VP og EuroCCP.
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INTERBANK
BETALINGER

Interbankbetalinger i danske kroner afvikles i 

Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem 

(RTGSsystem), Kronos. I Kronos afvikles desuden 

pengepolitiske operationer samt overførsler til 

brug for afvikling i andre betalings og afviklings

systemer. 

Danmark er også tilsluttet Target2, som er 

det fælleseuropæiske RTGSsystem til afvikling af 

betalinger i euro. I Target2 afvikles betalinger mel

lem finansielle institutter samt overførsler til brug 

for afvikling i andre euro betalings og afviklings

systemer.

KRONOS

BRUG
Kronos har p.t. 94 deltagere. Deltagerne omfatter 

71 danske pengeinstitutter, 6 realkreditinstitutter, 

9 filialer af udenlandske banker og 8 andre delta

gere.1

Der blev i 2014 gennemført interbankbetalinger 

for lidt over 92 mia. kr. om dagen i Kronos, hvilket 

er et lille fald i forhold til 2013. Omfanget af pen

gepolitiske operationer faldt ligeledes fra 2013 til 

2014. Samlet set er transaktionsomfanget i Kronos 

dog steget betragteligt. Stigningen skyldes, at del

tagernes daglige overførsler til afviklingssystemer 

steg med knap 130 mia. kr., jf. nedenfor. 

Den betydelige stigning i overførsler til afviklin

ger i både 2013 og 2014 skyldes hovedsageligt, at 

1 Andre deltagere kan fx være afviklingssystemer eller fondsmæglersel
skaber. 

der i september 2013 blev indført nye automati

serede likviditetsstyringsværktøjer for Sum og In

tradagclearingen. De nye likviditetsstyringsværk

tøjer bevirker, at deltagerne overfører væsentligt 

mere likviditet til de natlige afviklinger. Dette er 

en effektiv udnyttelse af deltagernes likviditet, da 

den ikke kan anvendes til andre betalinger uden 

for Kronos’ åbningstid. 

Værdi og antal af interbankbetalinger (eksklu

siv kundebetalinger) ligger stabilt i 2014, jf. figur 

1. Dog er der kraftige udsving fra måned til må

ned, fx er der typisk mange interbankbetalinger i 

december, mens værdien er høj i januar måned.

I november 2012 blev funktionen ”Overførsel 

via Nationalbanken” implementeret som en del 

af moderniseringen af den danske detailbeta

lingsinfrastruktur. Dette giver kunderne bedre 

muligheder for at sende store betalinger direkte 

via Kronos. Antallet af kundebetalinger, som er 

gennemført via Kronos, er steget siden implemen

teringen, mens den samlede værdi er uændret, jf. 

tabel 1. Kundebetalinger er store direkte beta

linger mellem to pengeinstitutter initierede af en 

kunde i det ene pengeinstitut.

Store kundebetalinger bør altid afvikles en

keltvis via Kronos, hvor betalinger eventuelt kan 

afvente, at den nødvendige likviditet er til stede. 

I Kronos vil manglende likviditet kun forsinke 

den enkelte betaling, hvorimod det i et nettoaf

viklingssystem forsinker alle betalinger fra delta

geren og i nogle tilfælde også andre deltageres 

betalinger. Derfor anbefaler Nationalbanken 
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fortsat, at deltagerne i Kronos fremmer brugen af 

”Overførsel via Nationalbanken”.

Deltagernes brug af Kronos varierer med deres 

størrelse. Således står de største 20 deltagere for 

praktisk talt alle interbankbetalinger, jf. analysen i 

temaet ”Små deltagere i Kronos”. De mindre del

tagere er dog i vid udstrækning aktive i afviklings

systemerne og benytter Kronos til at reservere 

likviditet til afviklingerne. 

Det er en fordel for betalingsafviklingen og den 

finansielle stabilitet i Danmark, at de fleste penge

institutter vælger at være direkte deltagere i Kro

nos. Gebyrstrukturen i Kronos er derfor indrettet 

således, at det ikke er særligt omkostningsfuldt 

Betalinger i Kronos, gennemsnit pr. dag Tabel 1

Mia. kr. 2010 2011 2012 2013 2014

Interbankbetalinger 108,4 101,7 109,5 96,5 92,3

– Heraf kundebetalinger1 12,0 13,1 11,9 10,3 11,1

Pengepolitiske operationer 29,6 22,6 36,1 32,8 24,9

Overførsler til afviklingssystemer 100,0 85,8 87,2 156,8 285,7

Øvrige transaktioner 2,3 3,4 2,6 4,2 2,7

Anm.: Overførsler til afviklingssystemer dækker over overførsler til afviklingskonti, hvor der reserveres likviditet til henholdsvis afvikling af vær
dipapirhandler mv. hos VP, afvikling af detailbetalinger i Sum, Intradag og Straksclearingen, afvikling af valutahandler i danske kroner 
i CLS, overførsler i SCP, samt inddækning af sikkerhedsretten fra foliokonti. Transaktionerne er opgjort som debiteringer på foliokonti 
i Nationalbanken. Overførsler til afviklingssystemer er således ekskl. træk på sikkerhedsretten, hvor debitering sker på særskilte konti. 
Overførslerne til afviklingssystemerne er betydelig højere end det faktiske træk.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
1. Kundebetalinger er store direkte betalinger mellem to pengeinstitutter initierede af en kunde i det ene pengeinstitut. Kundebetalinger gen

nemføres typisk af erhvervskunder direkte i kundens netbankløsning.

Kunde- og interbankbetalinger i Kronos, værdi og antal, gennemsnit pr. dag Figur 1
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Kilde: Danmarks Nationalbank.
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for små pengeinstitutter at deltage direkte. Den 

endelige beslutning om deltagelse beror dog på 

en forretningsmæssig afvejning hos det enkelte 

pengeinstitut.

LIKVIDITET
Deltagerne i Kronos har som helhed rigelig likvi

ditet til at gennemføre deres betalinger, jf. figur 2, 

der viser deltagernes likviditetsmæssige over

dækning. Traditionelt er likviditetsbehovet særligt 

stort på dage, hvor handler i forbindelse med 

auktioner over realkreditinstitutternes rentetilpas

ningsobligationer afvikles, dvs. typisk ved årets 

begyndelse og ved de kvartalsvise terminer.

Den rigelige likviditet blandt deltagerne i Kro

nos medvirker til, at afviklingen af betalingerne 

normalt foregår uproblematisk. Endvidere har 

hændelser og nedbrud, som hindrer enkelte del

tagere i at afvikle betalinger, generelt begrænset 

betydning for de øvrige deltageres betalingsafvik

ling i Kronos.

I februar 2015 er deltagernes disponible likvidi

tet steget betydeligt. Det hænger sammen med, 

at der i denne periode har været et opadgående 

Deltagernes likviditetsbehov i Kronos, daglige observationer Figur 2

0

100

200

300

400

500

600

jan 10 jul 10 jan 11 jul 11 jan 12 jul 12 jan 13 jul 13 jan 14 jul 14 jan 15

Disponibel likviditet Maksimalt likviditetsbehov Minimalt likviditetsbehov

Mia. kr.

Anm.: Disponibel likviditet er deltagernes samlede trækningsadgang tillagt saldi på deres foliokonti, når Kronos åbner (kl. 7.00) og fra 24. juni 
2013 inklusiv modtagne beløb i VP’s handelsafviklingsblok 30 kl. 7.05. Maksimalt likviditetsbehov svarer til den likviditetsbeholdning, som 
deltagerne behøver for at kunne afvikle alle betalinger i løbet af dagen uden forsinkelse. Beløbet afhænger af rækkefølgen af dagens be
talinger. Minimalt likviditetsbehov er opgjort som den likviditetsbeholdning, deltagerne behøver for at kunne afvikle dagens betalinger 
efter maksimal udligning af ind og udgående betalinger.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

pres på den danske krone. På grund af fastkurs

politikken har Nationalbanken interveneret ved at 

købe udenlandsk valuta og samtidig solgt kroner. 

Kronerne bliver placeret på konti hos de pengein

stitutter, som har konti i Nationalbanken.

DRIFTSSTABILITET
Oppetiden2 i Kronos var 99,7 pct. i 2014, hvilket er 

en forbedring i forhold til 2013. Flere mindre hæn

delser medførte dog, at oppetiden i to måneder 

var lavere end det aftalte servicemål. 

I 2014 blev oppetiden påvirket af flere hæn

delser. Både 1. april og 1. juli førte ekstraordinær 

belastning af BEC’s systemer til forsinkelser i 

Kronos.3 Den første gang pga. en stor mængde 

eBoks kommunikation og anden gang som følge 

af et fejlbehæftet program. Det er normalt med 

en høj belastning af systemet på kvartalets første 

2  Oppetiden dækker den tekniske oppetid leveret af Kronos’ driftsle
verandør. Driftsafbrydelser, som forårsages af andre kilder, medtages 
ikke. Nedetid dækker over episoder, hvor en eller flere deltagere ikke 
kan gennemføre almindelig planmæssig drift.

3 Bankernes EDB Central, BEC, er en datacentral, som bl.a. drifter Kro
nos på vegne af Nationalbanken.
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dag, og det bør ikke give anledning til forsinkel

ser. I 2014 var der endvidere nogle mindre hæn

delser, som påvirkede oppetiden i Kronos.

Det vurderes, at der er fulgt tilfredsstillende 

op på hændelserne. Endvidere vurderes det, at 

formaliseringen af samarbejdet mellem National

banken og BEC, fx ved udarbejdelse af en fælles 

risikovurdering og fælles oversigt over hændelser, 

har bidraget positivt til både driftsstabiliteten og 

hændelsesopfølgningen.

INTERNATIONALE STANDARDER
I 2014 har der i overvågningen af Kronos været 

særlig fokus på risikostyring, og i efteråret blev 

alle risikovurderinger tilknyttet Kronos gennem

gået. Der er, som følge af dette arbejde, givet 

fem anbefalinger til at forbedre risikostyringen i 

Kronos. Den vigtigste anbefaling vedrører doku

mentation og styring af risici hos eksterne leve

randører, herunder særligt BEC’s underleverandø

rer. CPMIIOSCO principperne foreskriver, at når fx 

itdrift outsources til eksterne leverandører, skal 

de krav, som stilles til systemet, også efterleves af 

leverandørerne. Fremadrettet vil risikovurderinger 

og beredskabsplaner for Kronos blive gennemgå

et årligt.

I 2012 blev der gennemført en vurdering af 

Kronos imod de daværende internationale stan

darder. 4 Efter afprøvning af den nye beredskabs

plan og kriseberedskab for Kronos er den sidste 

anbefaling fra denne vurdering lukket. Det vurde

res, at der er taget stilling til og fulgt tilfredsstil

lende op på samtlige anbefalinger. Test af nød

procedurer for afvikling af betalinger i Kronos via 

faxformularer er i andet halvår 2014 gennemført 

med væsentligt bedre resultat end tidligere.

SYSTEMÆNDRINGER
Straksclearingen blev implementeret i november 

2014, jf. afsnittet ”Detailbetalinger”. Straksclearin

gen har medført en række tilpasninger til Kronos’ 

brugergrænseflade. Derudover er definitionen af 

begrebet foliolikviditet tilpasset, så både indestå

ende på foliokonti og afviklingskonti forrentes ved 

udgangen af det pengepolitiske døgn kl. 15.30. 

Nationalbankens projekt til udskiftning af de 

systemer, som understøtter Nationalbankens 

håndtering af betalingsformidling, sikkerheds

4 Danmarks Nationalbank (2012), Vurdering af Kronos efter Core Princip-
les for Systemically Important Payment Systems, april 2012 (link). 

stillelse og pengepolitiske operationer fortsatte i 

2014. En vigtig del af projektet er udskiftningen af 

Kronos med et nyt RTGSsystem, som får navnet 

Kronos2. Systemet baseres på et standardsystem, 

der også benyttes af bl.a. Sveriges Riksbank og 

Norges Bank.

Den første version af Kronos2 ventes imple

menteret i foråret 2017. De nuværende deltagere i 

Kronos og andre interessenter i markedet involve

res løbende i planlægning, gennemførelse af test 

og overgang til det nye system.

I udviklingen af Kronos2 tages der løbende 

stilling til, om det nye system lever op til kravene i 

CPMIIOSCO principperne.

TARGET2

Der er p.t. 32 danske deltagere i Target2. I 2014 

gennemførte de danske deltagere interbankbeta

linger for i gennemsnit 11,2 mia. euro om dagen, 

hvilket er et fald på ca. 2 mia. euro i forhold til 

2013 og på niveau med 2012. De danske deltage

re udveksler flest euro med modparter i Tyskland, 

Finland, Frankrig og Holland.

I 2014 fordelte betalingerne i Target2 sig såle

des, at ca. 40 pct. af alle betalinger var koncernin

terne betalinger til udenlandske filialer, ca. 41 pct. 

var betalinger til øvrige udenlandske deltagere, 

kun ca. 2 pct. var betalinger til andre danske del

tagere, og de resterende ca. 17 pct. var overførs

ler til afviklingssystemer, jf. figur 3.

Der har ikke været alvorlige hændelser i de 

danske lokale komponenter af Target2 i 2014, 

men en enkelt alvorlig hændelse på selve Tar

get2platformen i december 2014 førte til udvidet 

åbningstid. ECB følger op på denne hændelse.

I 2014 blev risikovurderingen af de danske loka

le komponenter af Target2 gennemgået. Det har 

resulteret i anbefalinger om en mere formaliseret 

risikostyring i relation til de lokale komponenter.

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2012/04/Kronos_vurderingsrapport.pdf
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Betalinger i Target2-Danmark fordelt på type, gennemsnit pr. dag Figur 3

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015
Overførsler til afviklingssystemer Interbankbetalinger inden for koncern
Interbankbetalinger til udenlandske deltagere Interbankbetalinger mellem danske deltagere

Mia. euro
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Kilde: Danmarks Nationalbank.
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DETAILBETALINGER

Betalinger mellem borgere, virksomheder og 

offentlige myndigheder kan foregå med sedler 

og mønter eller ved brug af forskellige beta-

lingsløsninger, fx Dankort, indbetalingskort eller 

Betalingsservice. En betalingsløsning anvendes 

til at initiere en betaling, der derefter afvikles i et 

detailbetalingssystem. Der findes tre detailbeta-

lingssystemer i Danmark. Det er Sumclearingen, 

Intradagclearingen og Straksclearingen. 

Lanceringen af Straksclearingen i november 

2014 var sidste led i en omfattende modernise-

ring af den danske detailbetalingsinfrastruktur. 

Straksclearingen gør det muligt at afvikle beta-

linger på op til 500.000 kr. inden for få sekunder 

døgnet rundt alle årets dage. Dermed er den dan-

ske detailbetalingsinfrastruktur blandt de mest 

avancerede i verden. 

BETALINGSLØSNINGER

Borgerne anvender hver dag en række forskellige 

løsninger til betalinger. Det kan være et Dankort 

til betaling i supermarkedet, Betalingsservice til 

huslejen eller en konto til konto-overførsel til at 

betale en regning. Nationalbanken har styrket sin 

overvågning af de tre vigtigste betalingsløsninger, 

som p.t. er Dankort, Betalingsservice og konto til 

konto-overførsler. Nationalbanken følger udviklin-

gen på betalingsområdet, herunder introduktio-

nen af nye funktioner eller helt nye løsninger. 

BRUG
Målt på værdi var de mest anvendte betalings-

løsninger i 2014 konto til konto-overførsler og 

indbetalingskort, jf. figur 4 (venstre). Konto til 

konto-overførsler udgjorde over 61 pct. af den 

samlede afviklede værdi i detailbetalingssyste-

merne, mens værdien af dankorttransaktioner kun 

udgjorde 5 pct., svarende til lidt over 1 mia. kr. 

dagligt. Målt på antal var Dankortet imidlertid den 

mest anvendte betalingsløsning i 2014, jf. figur 4 

(højre). Dankorttransaktioner udgjorde næsten 57 

pct. af det samlede transaktionsomfang svarende 

til, at Dankortet blev anvendt i gennemsnit 3,3 mio. 

gange dagligt. Konto til konto-overførsler udgjor-

de ca. 10 pct. af det samlede antal afviklede beta-

linger. Dankortet bruges til betalinger på nettet og 

i forretninger og ofte som erstatning for kontanter 

ved småindkøb fx hos bageren og i kiosker. Derfor 

er antallet af transaktioner højt, mens værdien er 

lav sammenlignet med konto til konto-overførsler.

DRIFTSSTABILITET
Tilgængeligheden af Nets’ kortsystemer var gene-

relt høj i 2014. Der var dog én stor hændelse og 

enkelte mindre problemer i kortsystemerne i løbet 

af året. Den 20. januar medførte et netværksned-

brud hos IBM, at Dankortet ikke fungerede online 

i lidt over 10 timer. Nationalbanken har i opfølg-

ningen på hændelsen været i dialog med Nets 

om, hvorledes Nets kan udbrede kendskabet til 

offline-proceduren hos forretningerne og deres 

kunder, jf. Overvågning af den finansielle infra-

struktur 2014.1 Hændelsen understreger vigtighe-

den af, at der er et bredt kendskab til muligheder-

ne for offline-procedurer i detailhandlen. 

1 Danmarks Nationalbank (2014), Overvågning af den finansielle infra-
struktur 2014 (link).

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2014/04/Overv%C3%A5gning-af-den-finansielle-infrastruktur-2014.aspx
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MISBRUG OG SVINDEL
I 2014 var det samlede misbrug med Dankort 

65,4 mio. kr. Det er en stigning på knap 38 pct. 

i forhold til 2013. Stigningen er primært sket i 

andet halvår 2014. Der har især været en kraftig 

vækst i misbrugssager med tabte eller stjålne 

kort, hvor kortindehaveren får afluret sin pinko-

de i forbindelse med betaling i en fysisk butik og 

dernæst frastjålet kortet. Denne tendens ses også 

internationalt. I forhold til værdien af de samlede 

transaktioner med Dankort udgør misbruget 0,02 

pct. Kortmisbruget er fortsat lavt i international 

sammenligning.

Misbrug i såkaldt fjernhandel, dvs. i forbindelse 

med internethandel, postordre eller betalings-

automater, hvor der ikke anvendes pinkode, steg 

14 pct. fra 2013 til 2014.

SecuRe Pay2 har udarbejdet anbefalinger, der 

skal øge sikkerheden for betalinger på internet-

tet. Anbefalingerne vedrører bl.a. udarbejdelse af 

specifikke risikovurderinger for de respektive be-

talingsløsninger, stærk kundeautentificering ved 

initiering af betalinger, begrænsning af adgang til 

oplysninger, der kan anvendes til betalingssvindel, 

samt øget fokus på kundernes opmærksomhed 

på betalingssvindel. Efterfølgende har Den Euro-

2 SecuRe Pay er et europæisk forum til drøftelse af emner relateret til 
sikkerhed i detailbetalinger. SecuRe Pays mandat, sammensætning 
og offentliggjorte anbefalinger er beskrevet på Nationalbankens 
hjemmeside (link). ECB (2013), Recommendations for the security of 
internet payments – final version after public consultation (link).

pæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, offentliggjort 

retningslinjer baseret på SecuRe Pays anbefalin-

ger. Retningslinjerne vil pr. 1. august 2015 indgå i 

Finanstilsynets tilsyn med udbydere af betalings-

tjenester. ECB har indarbejdet relevante dele af 

ovenævnte anbefalinger i overvågningsstandar-

derne for betalingsløsninger.

Finansrådet offentliggør kvartalsvis statistik 

for netbankindbrud i Danmark. I 2014 var der i 

alt 10 netbankindbrud, der førte til tab, og det 

samlede tab var lige under 321.000 kr. Det er en 

betragtelig reduktion i forhold til de foregående 

år og er resultatet af flere års intensiv indsats fra 

pengeinstitutterne. Faldet kan formentlig også 

henføres til en større agtpågivenhed hos forbru-

gerne omkring phishingmails, falske hjemmesider 

og lignende.

INTERNATIONALE STANDARDER
Overvågningen af de vigtigste betalingsløsninger 

sker i henhold til ECB’s standarder for betalings-

løsninger. Nets og Finansrådet skal udarbejde 

egenvurderinger af henholdsvis Dankort/Beta-

lingsservice og konto til konto-overførsler mod 

ECB’s standarder. Nationalbanken vil på den bag-

grund vurdere, om standarderne efterleves.

NYE TILTAG
I 2013 blev der lanceret to mobilbetalingstjene-

ster, MobilePay og Swipp. Begge tjenester an-

vendes indtil videre primært til person til per-

Betalingsløsninger, værdi og antal, gennemsnit pr. dag Figur 4

0

3

6

9

12

D
an

ko
rt

In
t.

 k
o

rt

B
et

al
in

g
s-

se
rv

ic
e

K
o

n
to

 t
il 

ko
n

to
-

o
ve

rf
ø

rs
le

r

In
d

b
. k

o
rt

Mia. kr. 

0

1

2

3

4

D
an

ko
rt

In
t.

 k
o

rt

B
et

al
in

g
s-

se
rv

ic
e

K
o

n
to

 t
il 

ko
n

to
-

o
ve

rf
ø

rs
le

r

In
d

b
. k

o
rt

Mio. stk. 

0

3.000

6.000

9.000

12.000

D
an

ko
rt

In
t. 

ko
rt

Be
ta

lin
gs

-
se

rv
ic

e

Ko
nt

o-
ov

er
fø

rs
le

r

In
db

. k
or

t

2013 2014

Mio. kr.

Anm.: Figuren viser det daglige gennemsnit af hhv. værdi og antal af transaktioner for udvalgte betalingsløsninger i 2013 og 2014.
Kilde: Nets og Finansrådet.

http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/detailbetalinger/Sider/SecuRe-Pay.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf
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son-betalinger, men der forventes stigende brug 

til andre formål. Forbrugerne har taget godt imod 

de nye mobilbetalingstjenester. Swipp og Mobile-

Pay er kort beskrevet i boks 2. 

Siden november 2014 har det desuden været 

muligt at lave konto til konto-overførsler i realtid 

via Straksclearingen. Både MobilePay og Swipp 

afvikles i Straksclearingen. 

Fra tredje kvartal 2015 indføres kontaktløs 

teknologi på Dankortet. Skiftet til Dankort med 

kontaktløs teknologi vil ske i takt med den al-

Swipp og MobilePay Boks 2

Swipp
Mobilbetalingstjenesten Swipp kan bruges, når både be-

talingsafsender og betalingsmodtager er tilmeldt Swipp. 

Ved oprettelse af Swipp skal der anvendes NemID. Swipp 

kan oprettes i alle danske pengeinstitutter, bortset fra 

Danske Bank og nogle få mindre pengeinstitutter.

Ved betaling med Swipp skal afsenderen indtaste be-

talingsmodtagerens mobilnummer og et beløb. Dernæst 

får afsenderen oplyst modtagerens navn/kaldenavn og 

kan godkende betalingen. Betaling med Swipp svarer 

til en konto til konto-overførsel fra betalingsafsender 

til betalingsmodtager. Der gælder de samme regler for 

Swipp-overførsler som for overførsler foretaget via net-

banken eller mobilbanken. 

Der kan overføres op til 10.000 kr. om dagen via 

Swipp, så længe der er dækning på kontoen. Der er ikke 

noget årligt maksimum for, hvor meget der kan overføres 

eller modtages.

Swipp indgår i betalingsstatistikken som en konto til 

konto-overførsel mellem betalingsafsender og betalings-

modtager.

MobilePay
Der kan betales med MobilePay, når betalingsafsender 

og betalingsmodtager begge har registreret sig i Mo-

bilePay app’en. Alle der har et dansk telefonnummer, et 

dansk eller internationalt betalingskort og en smartpho-

ne kan registrere sig. Når der skal betales, er det tilstræk-

keligt at kende det telefonnummer, som betalingsmodta-

ger har registreret. 

En betaling med MobilePay indeholder teknisk set 

både en kortbetaling og en konto til konto-overførsel. 

Først foretages en kortbetaling fra betalingsafsender til 

Danske Bank, og dernæst initierer Danske Bank en konto 

til konto-overførsel til betalingsmodtageren. Der kan 

overføres 2.000 kr. om dagen med MobilePay. Ved regi-

strering med brugerens fulde navn og cpr.nr. er der et 

årligt loft på overførslerne på 80.000 kr. Ved registrering 

med NemID er overførselsloftet 150.000 kr. årligt. 

Eftersom MobilePay består af to betalingstransak-

tioner, indgår betalinger via MobilePay både som en 

korttransaktion og en konto til konto-overførsel i beta-

lingsstatistikken.

mindelige udskiftning af udstedte kort. Den nye 

funktionalitet kan anvendes uden pinkode for 

betalinger op til 200 kr. 

AFVIKLING AF DETAILBETALINGER 

Afviklingen af detailbetalinger i Danmark sker i 

de tre betalingssystemer Sumclearingen, Intra-

dagclearingen og Straksclearingen. En nærmere 

beskrivelse af systemerne findes i boks 3, hvor 

det også fremgår, hvilke betalingsløsninger der 

afvikles i systemerne. 

BRUG
Sum- og Intradagclearingen har p.t. registreret 51 

direkte og 43 indirekte deltagere. Fem pengeinsti-

tutter deltager ikke i Straksclearingen, som har 46 

direkte og 43 indirekte deltagere.3 

Det største antal betalinger afvikles i Sumclea-

ringen, hvor bl.a. dankortbetalinger indgår. Målt 

på værdi er Sumclearingen og Intradagclearin-

gen, hvor bl.a. konto til konto-overførsler afvikles, 

næsten lige store, jf. figurerne i boks 3. Samlet 

gennemføres i gennemsnit betalinger for 35 mia. 

kr. om dagen i de tre systemer, hvilket er en stig-

ning på ca. 5 pct. i forhold til 2013.

LIKVIDITET
Ved introduktionen af Intradagclearingen i okto-

ber 2013 blev indført en række nye automatisere-

de værktøjer for deltagerne til styring af likviditet 

til afviklingen af detailbetalinger.4 Værktøjerne 

anvendes bredt og har været medvirkende til, 

at der i 2014 kun én gang har været en deltager, 

som ikke havde reserveret nok likviditet og derfor 

blev henlagt. Det er en klar forbedring i forhold 

til 2012 og 2013, hvor der var henholdsvis 13 og 

4 henlæggelser. Den henlagte deltager anvendte 

ikke de automatiserede likviditetsværktøjer. 

Lanceringen af Straksclearingen har skærpet 

kravene til deltagernes likviditetsstyring. Delta-

gerne skal afsætte likviditet til Straksclearingen 

hele døgnet og sikre nok likviditet til weekender 

3 Deltagelse i Straksclearingen er som udgangspunkt obligatorisk for 
deltagere i de to andre clearinger, men Finansrådet kan give dispen-
sation. 

4 For mere information om likviditetsværktøjerne, se Jensen, Lars Ege-
berg, Tommy Meng Gladov og Majbrit Nygaard Christensen (2013), 
Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger, Danmarks National-
bank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal, del 1 (link).

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2013/09/KVO_3_2013_del1.pdf
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og helligdage, hvor de ikke kan overføre yderli-

gere. De nye værktøjer til likviditetsstyring er en 

hjælp til deltagerne, men det er fortsat vigtigt, at 

deltagerne har skærpet opmærksomhed på deres 

likviditetsbehov i Straksclearingen. 

Ved lanceringen af Intradagclearingen blev 

afviklingen af konto til konto-overførsler fordelt 

på flere afviklinger i løbet af døgnet. Denne op-

deling i flere afviklinger kunne forventeligt betyde 

en reduktion af nettingeffekten og dermed et 

Detailbetalingssystemerne Boks 3

Sumclearingen er et nettoafviklingssystem. Der afregnes 

mellem pengeinstitutterne om natten efter  bankdage, 

samt for udvalgte transaktioner om morgenen efter 

banklukke dage. I Sumclearingen går der mindst en dag, 

før modtageren har beløbet til rådighed på sin bankkonto. 

Følgende betalingsløsninger afvikles i Sumclearingen:

 • Checks

 • Indbetalingskort

 • Dankort 

 • Betalingsservice

 • Leverandørservice

 • Internationale kredit- og debetkort

 • Andre mindre betalingsløsninger

Intradagclearingen er et nettoafviklingssystem. Der afregnes 

mellem pengeinstitutterne tre gange dagligt på bankdage, 

samt om natten efter en bankdag. I Intradagclearingen kan 

der gå fra få timer og op til flere dage, før modtageren har 

beløbet til rådighed på sin konto. Følgende betalingsløsnin-

ger afvikles i Intradagclearingen:

 • Konto til konto-overførsler foretaget som samme-

dags-overførsler eller standardoverførsler

 • Overførselsservice

Straksclearingen er et realtidsafviklingssystem, hvor delta-

gerne finansierer overførslerne på forhånd. Dvs. at delta-

gerne hele tiden har afsat likviditet til clearingen, hvorfor 

overførslerne kan afvikles øjeblikkeligt. I Straksclearingen 

har modtageren beløbet på sin konto med det samme, og 

systemet kører i alle døgnets timer året rundt. Følgende 

betalingsløsninger afvikles i Straksclearingen:

 • Konto til konto-overførsler på op til 500.000 kr. fore-

taget som straksoverførsler

 • Swipp

 • MobilePay

Sum-, Intradag- og Straksclearingen, værdi og antal, gennemsnit pr. dag, 2014
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Kilde: Nets og Finansrådet.

højere likviditetsbehov. Nettingeffekten er den 

likviditetsbesparelse, som deltagerne opnår ved, 

at modsat rettede betalinger mellem deltagerne 

modregnes inden afviklingen. Jo færre betalinger, 

der afvikles sammen, jo mindre forventes netting-

effekten at være. Introduktionen af flere afviklin-

ger har dog ikke medført et fald i nettingeffekten 

i den natlige afvikling. I 2014 var den gennemsnit-

lige nettingeffekt på 83 pct. i den natlige afvikling 

mod 81 pct. i 2012, hvor Sumclearingen var det 

eneste system. 
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DRIFTSTABILITET
Tekniske problemer har kun et par gange i 2014 

og starten af 2015 ført til forsinkelser i gennemfø-

relsen af betalinger, og driftsstabiliteten i de dan-

ske detailbetalingssystemer har generelt været 

høj. Siden lanceringen af Straksclearingen har der 

dog været flere hændelser end normalt i syste-

merne. En del af disse kan tilskrives startvanskelig-

heder. Hændelserne i Straksclearingen tydeliggør 

imidlertid de udfordringer, som realtidsafvikling 

medfører, og de understreger vigtigheden af, 

at systemejer og operatør løbende er opmærk-

somme på de nye udfordringer og hurtigt finder 

varige løsninger på eventuelle problemer. 

En hændelse i april 2014, hvor en deltager 

forsøgte at gennemføre en meget stor betaling i 

den natlige afvikling i detailbetalingssystemerne, 

satte fokus på deltagernes individuelle beløbs-

grænser i systemerne. Finansrådet vurderer nu 

løbende de enkelte deltageres beløbsgrænser, og 

Nationalbanken informeres om ændringer. Som 

nævnt i afsnittet ”Interbankbetalinger” anbefaler 

Nationalbanken, at store betalinger gennemføres 

via Kronos. I Kronos vil manglende likviditet kun 

forsinke denne ene betaling. I et nettoafviklings-

system forsinkes alle betalinger fra deltageren, 

hvilket kan få konsekvenser for andre deltageres 

betalinger.  

INTERNATIONALE STANDARDER 
Finansrådet har udarbejdet en analyse af detail-

betalingssystemernes efterlevelse af CPMI-IOSCO 

principperne, der på flere områder stiller skær-

pede krav til systemerne. Der er bl.a. identificeret 

mangler vedrørende ledelsesstrukturer og forma-

liserede rammer for risikostyring. Vigtigheden af 

en klar ledelsesstruktur for systemerne er skærpet 

som følge af Finansrådets ønske om at overdrage 

en række opgaver i forbindelse med detailbeta-

lingssystemerne til e-nettet. E-nettet er et sek-

torejet selskab, som skal varetage større infra-

strukturprojekter i finanssektoren samt en række 

forvaltningsopgaver bl.a. i forbindelse med clea-

ringerne. En vigtig opgave for e-nettet i relation 

til clearingerne bliver håndtering af risikostyring 

i henhold til CPMI-IOSCO principperne. Rolle- og 

ansvarsfordelingen i relation til risikostyring vil fra 

start blive indarbejdet i ledelses- og forvaltnings-

modellen mellem Finansrådet og e-nettet.

SYSTEMÆNDRINGER
Den vigtigste ændring for de danske betalingssy-

stemer i 2014 var lanceringen af Straksclearingen i 

november. Lanceringen var kulminationen på den 

omfattende modernisering af den danske detail-

betalingsinfrastruktur, som blev igangsat i 2012. I 

Straksclearingen gennemføres betalinger i realtid 

uafhængigt af, hvilken betalingsløsning der bru-

ges til at initiere betalingen. Dette gør Danmark 

til et af verdens førende lande inden for realtidsaf-

vikling af detailbetalinger.

Straksclearingen medfører en række udfordrin-

ger. Det stiller større krav til systemejer og opera-

tør, når der skal fastholdes en høj driftsstabilitet i 

et system, der skal være i drift døgnet rundt alle 

årets dage. Kravene til deltagernes likviditetssty-

ring er ligeledes øget. Det er vigtigt, at alle invol-

verede parter til stadighed er opmærksomme på 

de udfordringer, der er forbundet med realtids-

afvikling. 

Finansrådet, Nets og e-nettet er inddraget i 

projektet omkring udskiftningen af Nationalban-

kens centralbanksystemer på områder, hvor der 

vil være samspil mellem afviklingssystemerne og 

Nationalbankens nye systemer.
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VÆRDIPAPIR-
AFVIKLING

VP-afviklingen er det danske system for afvikling 

af handel med værdipapirer. VP Securities A/S 

(VP) står også for andre væsentlige funktioner, 

fx registrering af ejerskab af værdipapirer og 

håndtering af periodiske betalinger, emissioner, 

indfrielser mv. En stor del af clearingen af de mest 

handlede aktier på Nasdaq OMX København sker 

via den centrale modpart (CCP) EuroCCP. Efter 

clearingen af handlerne i EuroCCP afvikles de i VP. 

VP og VP Lux1 tilsluttes Target2-Securities (T2S), 

der er et europæisk afviklingssystem for grænse-

overskridende værdipapirhandler.

VP-AFVIKLINGEN

BRUG
VP har p.t. 136 deltagere i clearing og afvikling, 

hvoraf 67 er udenlandske markedsdeltagere. Der 

blev afviklet værdipapirer for 178 mia. kr. i gen-

nemsnit pr. dag i 2014, hvilket er en lille stigning 

sammenlignet med året før, jf. figur 5. Stigningen 

skyldes øget aktivitet i handlen med aktier og 

investeringsbeviser, mens der har været et mindre 

fald i handlen med obligationer. I alt udgjorde 

aktier og investeringsbeviser omkring 1/5 af vær-

dien af den samlede afvikling i VP, hvilket er tæt 

på en fordobling sammenlignet med andelen to 

år tidligere i 2012.

1 VP Lux er VP Securities’ datterselskab, der udfører virksomhed 
som værdipapircentral i Luxemburg og er under overvågning af 
Banque Central du Luxembourg. VP Lux har outsourcet sin drift til VP 
Securities. Nationalbanken og Banque Central du Luxembourg har 
underskrevet et MoU om samarbejdet i udførelsen af overvågningen 
af VP Lux (link).

AFVIKLINGSPROCENT
Den samlede afviklingsprocent, dvs. andelen af 

handler der afvikles på den aftalte afviklingsdag, 

lå i VP på 98,9 pct. i 2014 mod 99,2 pct. i 2013. Det 

lille fald kan have forskellige årsager. Som nævnt 

udgjorde aktier og investeringsbeviser en større 

andel af afviklingen i VP. Det trækker den samlede 

afviklingsprocent ned, da disse papirtyper afvikles 

med lavere afviklingsprocent end obligationer, 

jf. figur 6. Derudover overgik VP i oktober 2014 

sammen med de fleste markeder for værdipapiraf-

vikling i Europa fra T+3 til T+2 afvikling, jf. boks 

4. Overgangen betyder, at VP’s deltagere i en 

periode skal tilpasse sig den kortere afviklingstid, 

hvilket kan have en afsmittende effekt på afvik-

lingsprocenten. Foreløbig er der dog ikke tegn 

på, at den kortere afviklingstid har påvirket retti-

digheden af afviklingen i VP i væsentlig grad. 

LIKVIDITET
Nationalbanken har tidligere anbefalet VP’s delta-

gere at skærpe fokus på at reservere tilstrækkelig 

likviditet til Payment-versus-Payment (PvP) afvik-

lingsblokken, VP33, og til blokken med periodiske 

betalinger, VP35, så forsinkelser undgås. I 2014 

var der færre overtræk i de pågældende afvik-

lingsblokke sammenlignet med året før.2 Der er 

dog stadig behov for skærpet fokus på reservati-

on af eurolikviditet til PvP afviklingsblokken, hvor 

ændrede markedsvilkår har været medvirkende 

2 Nationalbanken har i 2014 registreret i alt 10 overtræk i VP33 og 
VP35, mens der var 19 overtræk i de tilsvarende afviklingsblokke i 
2013.  

http://www.nationalbanken.dk/da/presse/Documents/2008/12/DNN20088160.pdf
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til flere overtræk. Indførslen af negativ rente i ECB 

har således betydet, at deltagerne ikke længere 

har mulighed for at have eurolikviditet stående på 

Target-konti over natten til nul-rente. Samtidig har 

den fælleseuropæiske effektivisering af handlen 

med værdipairer, i form af overgangen til T+2 

afvikling, medført kortere tid til planlægning og 

styring af eurolikviditet for deltagerne i VP-afvik-

lingen.

Aktier, investeringsbeviser og obligationer afviklet i VP, værdi og antal, gennemsnit pr. dag Figur 5
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Afviklingsprocenter i VP-afviklingen Figur 6
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DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 31

DRIFTSSTABILITET
VP’s systemer fungerede stabilt i 2014 med en 

gennemsnitlig oppetid på 99,98 pct. Kun i oktober 

var oppetiden under 100 pct. 

VP har i 2014 haft fokus på kapaciteten i sit 

afviklingssystem. Det skyldes bl.a., at der 26. maj 

T+2 afvikling Boks 4

I 2014 overgik VP sammen med det meste af det øvrige 

marked for værdipapirafvikling i EU til T+2 afvikling. Det 

betyder, at den planlagte afviklingsdato for en værdipapir

handel senest skal være den anden forretningsdag efter, at 

handelen har fundet sted. Førhen var markedskutymen de 

fleste steder, at værdipapirer blev afviklet T+3. 

Afviklingen af en værdipapirhandel gennemføres ved, at 

handlen indberettes af køber og sælger til en værdipapir

central, hvilket typisk sker lige efter, handlen er indgået. Når 

indberetningen er bekræftet, er handlen klar til afvikling på 

en aftalt afviklingsdag. Det er perioden efter indgåelse af 

handlen og frem til afvikling, der nu standardiseres og gøres 

kortere. Den kortere afviklingstid gælder for alle handler, 

der indgås på markedspladser, som fx børser. 

Baggrunden for ændringerne er ny fælleseuropæisk 

regulering af værdipapircentraler (CSDRforordningen).1 

Reguleringen er iværksat for at harmonisere markedet og 

derved styrke grænseoverskridende handel med værdipa

pirer og konkurrencen imellem værdipapircentraler i EU. 

Derudover er harmonisering en forudsætning for en effektiv 

afvikling på den fælleseuropæiske værdipapirafviklings

platform Target2-Securities (T2S), der går i drift i juni 2015. 

Endelig skaber længere afviklingsperioder usikkerhed og 

øget modpartsrisiko for deltagerne i værdipapirafviklingssy

stemer. T+2 afvikling, som før reguleringen var markedsku

tyme i fx det tyske marked, er valgt som fælles standard, da 

EuropaKommissionen har ønsket at anvende ”best practice” 

på området som mål for reguleringen.

6. oktober 2014 overgik stort set alle værdipapirmarke

der i EU til T+2 afvikling i en såkaldt ”big bang” løsning.2 Det 

skyldes bl.a., at afviklingen af grænseoverskridende værdi

papirhandler via links mellem forskellige værdipapircentra

ler ville blive besværliggjort, hvis markederne flyttede på 

forskellige dage. Forud for overgangen til T+2 har der været 

bekymring for, om den kortere afviklingstid ville påvirke 

afviklingsadfærden blandt deltagerne i værdipapirafviklings

systemerne, da deltagerne har kortere tid til at fremskaffe 

de værdipapirer, de skal bruge i afviklingerne. 

Figuren nedenfor viser afvigelsen fra den gennemsnitlige 

årlige afviklingsprocent i VP i månederne før og efter over

gangen til T+2 afvikling. Den viser, at afviklingsprocenten 

umiddelbart varierer omkring samme gennemsnitlige værdi 

i månederne før og efter overgangen til kortere afviklingstid.
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Kilde: VP og egne beregninger.

1. EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union af 23. juli 2014 
(link).  

2. Der er stadig få markeder, der endnu ikke er overgået til T+2. De har frist frem til udgangen af 2015 til at opfylde kravet i reguleringen. 

opstod en situation, hvor et meget stort antal 

transaktioner blev sendt til afvikling inden for kort 

tid. Det medførte, at afviklingen i VP blev gen

nemført langsommere end normalt pga. spidsbe

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&qid=1414592581585&from=DA
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lastning af systemet. 3 Endvidere betød længere 

svartider, at kommunikationen med andre syste-

mer blev forsinket, hvilket bl.a. havde konsekven-

ser for brugen af sikkerhedsretten i afviklingen af 

detailbetalinger. 4 VP har efterfølgende forøget 

kapaciteten fra sin serviceleverandør. Derudover 

har VP optimeret kapaciteten i sine systemer ved 

at nedbringe den gennemsnitlige tid, det tager 

at behandle hver transaktion, samt optimeret 

køsystemet så flere transaktioner kan behandles 

samtidig.

LINKS
VP tilbyder afvikling af grænseoverskridende 

værdipapirhandler via links til det internationale 

værdipapirmarked, jf. boks 5. VP’s deltagere kan 

også anvende links til at overføre værdipapirer 

til og fra andre værdipapircentraler. I 2014 blev 

ECB’s regler ændret, så euroudstedte værdipairer 

i VP nu kan anvendes som sikkerhed i Eurosyste-

mets udlånsforretninger, hvis de overføres til en 

værdipapircentral i euroområdet. Det kræver dog, 

at de pågældende værdipapirer opfylder ECB’s 

krav om belånbarhed, samt at linket, der anven-

des til at overføre papirerne, lever op til ECB’s 

brugerstandarder.5  

Nationalbanken har i rollen som overvågnings-

myndighed for VP deltaget i en vurdering mod 

ECB’s brugerstandarder af et link fra værdipapir-

centralen Clearstream Bank Frankfurt til VP. På 

baggrund af vurderingen har ECB’s Styrelsesråd 

godkendt linket. Dermed kan relevante papirer 

udstedt i VP nu anvendes som sikkerhedsstillelse i 

euroområdet, hvis de via linket overføres til Clear-

stream Bank Frankfurt.

Nationalbanken deltager i flere tilsvarende vur-

deringer af links fra værdipapircentraler i euroom-

rådet til VP.

INTERNATIONALE STANDARDER
Overvågningen af VP-afviklingen sker på bag-

grund af CPMI-IOSCO principperne, der bl.a. stiller 

3 Hændelsen påvirkede også afviklingsforløbet om natten den efterføl-
gende afviklingsdag. 

4 Sikkerhedsretten er et system for sikkerhedsstillelse, hvor deltagerne 
i den danske finansielle infrastruktur kan stille værdipapirer i værdipa-
pirdepoter i VP som sikkerhed for kroneafviklingen af værdipapirer, 
detailbetalinger og valutahandler. 

5 ECB (2014), Framework for the assessment of securities settlement 
systems and links to determine their eligibility for use in Euro system 
Credit Operations, januar 2014 (link).

Links mellem værdipapircentraler Boks 5

Grænseoverskridende handel med værdipapirer afvikles 

bl.a. via links mellem værdipapircentraler (CSD’er), idet 

links muliggør elektronisk overførsel af værdipapirer 

mellem to værdipapircentraler i forskellige lande. 

Et CSD-link kan være envejs. Det betyder, at værdi-

papirhandlere i den ene værdipapircentral (investor-CSD) 

kan købe/sælge værdipapirer registreret i den anden 

værdipapircentral (udsteder-CSD), men ikke omvendt. 

Der kan også være link både til og fra to CSD’er, så 

handlerne kan gå begge veje. Linket kan endvidere enten 

være et DvP-link, hvor også pengebenet af handlen kan 

afvikles gennem linket, eller et FoP-link, hvor kun værdi-

papirer kan overføres mellem værdipapircentralerne.1  

Det er nødvendigt, at værdipapircentralerne kan kom-

munikere indbyrdes, hvis linket skal fungere. Typisk sker 

kommunikationen via en SWIFT-forbindelse. Derudover 

skal der være sikkerhed for, at afviklingen af værdipa-

pirer gennem linket er juridisk bindende. Derfor indgår 

værdipapircentralerne en link-aftale, hvori regler omkring 

endelighed af handlerne og beskyttelse af ejerskabet 

for værdipapirerne fastlægges. Hvis værdipapirerne, der 

afvikles via links, skal kunne benyttes i Eurosystemets 

kreditoperationer, skal linket opfylde ECB’s brugerstan-

darder.

ECSDA, der er den europæiske brancheorganisation 

for værdipapircentraler, har identificeret i alt 389 links til 

og fra de 41 CSD’er, der er medlem af organisationen.2 

Der er 34 CSD’er, der har et eller flere link til og fra andre 

CSD’er, 3 CSD’er har kun envejs links, mens de resterende 

ikke har links til andre værdipapircentraler. Over 2/3 er 

DvP-links, mens de resterende er FoP-links. I det danske 

marked har de to store ICSD’er3 Euroclear og Clearstream 

envejs DvP-links til VP, mens VP har bilaterale FoP-links til 

nordiske værdipapircentraler. 

Antallet af links mellem værdipapircentraler forventes 

at stige bl.a. som følge af Target2-Securities (T2S), det 

fælleseuropæiske afviklingssystem for værdipapirer, der 

går i drift i juni 2015 og medfører øget grad af integra-

tion på det europæiske værdipapirmarked. T2S leverer 

således en fælles platform med et ensrettet afviklings-

døgn, der gør det muligt at flytte værdipapirer mellem 

værdipapircentraler i en integreret proces. Overførslen 

af værdipapirer kræver dog stadig, at der er indgået en 

juridisk bindende link-aftale mellem centralerne, der er 

tilsluttet det fælles afviklingssystem.

1. DvP står for Delivery-versus-Payment, mens FoP betyder Free-
of-Payment.

2. European Central Securities Depositories Association, ECSDA, 
har i en rapport fra januar 2015 opgjort antallet af links mellem 
CSD’er (link). Opgørelsen er beregnet på baggrund af antallet 
af links fra investor- til udsteder-CSD’er.

3. En ICSD er en international værdipapircentral, hvor afviklingen 
af værdipapirer sker i mange forskellige valutaer.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/frameworkfortheassessmentofsecuritiessettlementsystems201401en.pdf
http://ecsda.eu/wp-content/uploads/2015_01_26_CSD_Links_Overview.pdf
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krav til drift, organisation og risikostyring i vær-

dipapircentraler. Med afsæt i en gapanalyse mod 

CPMI-IOSCO’s skærpede krav har VP i løbet af året 

etableret en ny struktur for risikostyring, der bl.a. 

betyder, at der er oprettet en ny risiko og compli-

ance funktion samt udformet en ny risikostyrings-

politik i VP.

VP har i 2014 fulgt op på Nationalbankens an-

befaling om at iværksætte et stresstestprogram. 

VP har gennemført en række stresstests herunder 

af scenarier, hvor den største nettolikviditets-stil-

ler er fjernet fra afviklingen på dage med stort 

likviditetsbehov. Der er ligeledes gennemført 

tests, hvor direkte deltagere, der afvikler på vegne 

af mange indirekte deltagere, tages ud af afvik-

lingen. Resultaterne viser, at der i øjeblikket er 

tilstrækkelig med likviditet blandt deltagerne til 

at forhindre, at der i de givne scenarier opstår en 

afsmittende effekt på den øvrige afvikling. Frem-

adrettet vil VP gennemføre halvårlige stresstest 

for løbende at følge udviklingen i deltagernes 

likviditet til VP-afviklingen. 

VP har endvidere udarbejdet en såkaldt egen-

vurdering af VP-afviklingen mod CPMI-IOSCO prin-

cipperne. I forlængelse heraf har Nationalbanken 

sammen med Finanstilsynet iværksat en vurdering 

af, hvorvidt VP-afviklingen lever op til kravene i de 

internationale principper. 

SYSTEMÆNDRINGER
Der har ikke været væsentlige systemændringer 

for selve VP-afviklingen i 2014. 

VP har i 2014 arbejdet med to større projekter 

med betydning for VP-afviklingen. Det første er 

arbejdet med tilslutning til Target2-Securities, det 

fælleseuropæiske afviklingssystem for værdipapi-

rer, jf. nedenfor. Derudover indgår VP i projektet 

omkring udskiftning af centralbanksystemer i 

Nationalbanken. Der er et tæt bilateralt samarbej-

de mellem VP og Nationalbanken vedrørende den 

del af centralbanksystemerne, der har betydning 

for samspillet mellem VP og Nationalbankens be-

talings- og sikkerhedsstillelsessystemer. 

TARGET2-SECURITIES

I 2014 har de europæiske centralbanker, værdipa-

pircentraler og markedsdeltagere arbejdet videre 

med forberedelserne til Target2-Securities (T2S), 

der er et fælleseuropæisk system for værdipa-

pirafvikling. Formålet med T2S er, at grænseover-

skridende værdipapirhandler skal håndteres lige 

så sikkert, billigt og effektivt som nationale hand-

ler. T2S går i drift fra juni 2015, når den første mig-

reringsbølge til afviklingsplatformen er afsluttet. 

VP tilsluttes T2S med afvikling i euro i 2016 og 

med kroner i 2018. VP har sammen med markeds-

deltagerne arbejdet med omstillingen til afvikling 

i T2S, hvilket er et omfattende projekt. Langt 

hovedparten af udviklingsarbejdet i VP er færdigt, 

og projektet skrider frem som forventet. VP har 

overholdt sine deadlines og milepæle inden for 

den fastsatte tidsramme. Senest er VP blevet certi-

ficeret i forhold til levering af stamdata til T2S, og 

VP bliver således ansvarlig for vedligeholdelse af 

oplysningerne knyttet til værdipapirer på T2S, der 

er udstedt i VP.

Nationalbanken bidrager til udviklingen af T2S 

gennem deltagelse i diverse inden- og udenland-

ske fora, herunder den daglige ledelse af projek-

tet, der varetages af T2S Board under ledelse af 

ECB. Nationalbanken leder desuden den danske 

nationale brugergruppe, der består af de danske 

markedsdeltagere. Brugergruppen behandler 

overordnede spørgsmål forud for behandlingen i 

VP’s bestyrelse og forud for møder i T2S Advisory 

Group.6

Brugergruppen har i 2014 bl.a. beskæftiget 

sig med danske deltageres vilkår for adgang til 

eurolikviditet i T2S. Godkendelsen af linket fra 

Clearstream Bank Frankfurt til VP betyder, at dan-

ske markedsdeltagere har mulighed for at benytte 

relevante papirer registreret i VP som sikkerhed 

for kredit i euro i en centralbank i euroområdet. 

Kreditten vil kunne bruges til euroafviklingen i 

T2S.7

Tilslutningen til afvikling på T2S og i særlig 

grad tilslutningen i danske kroner vil betyde 

større ændringer i værdipapirafviklingen for både 

store og små deltagere i den danske finansielle 

sektor. Det er derfor vigtigt, at deltagerne allere-

de nu forbereder sig til de fremtidige ændringer, 

så de bliver klar til afviklingen på T2S. Opgaven 

6 T2S Advisory Group (AG) rådgiver Eurosystemet i spørgsmål relateret 
til T2S. Gruppen er ledet af ECB og har deltagelse af repræsentanter 
fra markedsdeltagere, værdipapircentraler og centralbanker, der er 
involveret i arbejdet med tilslutning T2S. 

7 Hvis en deltager opfylder betingelserne for at oprette en konto hos 
fx Deutsche Bundesbank, vil deltageren kunne anvende Eurosyste-
mets pendant til sikkerhedsretten, auto-collateralisation, til at rejse 
eurolikviditet til den natlige afvikling i T2S.  
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med at følge deltagernes tekniske parathed sker 

i regi af den nationale brugergruppe, der skal 

indberette status for de danske deltagere til de 

ansvarlige for T2S projektet. 

CCP-CLEARING

En central modpart (CCP) indgår som mellemled 

i værdipapirhandler ved at agere sælger over 

for alle købere og køber over for alle sælgere. 

Dermed sikrer CCP’en, at handlerne gennemføres, 

så længe CCP’en er i stand til at overholde sine 

forpligtelser. Siden 2009 har EuroCCP, der i 2014 

skiftede navn fra EMCF 8, været CCP for de mest 

handlede aktier på Nasdaq OMX København. Sel-

ve afviklingen af handlerne foregår i VP. 

Driften har fungeret tilfredsstillende i 2014. 

Afviklingsprocenten for EuroCCP i VP ligger 

forholdsvis højt, når der sammenlignes med de 

øvrige markeder, hvor EuroCCP agerer. Tiltag som 

udvidet mulighed for dellevering af CCP-handler9 

og forlængelse af tidsrammen for CCP-afviklin-

gen10 har haft en positiv indvirkning på afviklings-

procenten. Derudover har VP’s nye sanktionssy-

stem haft en disciplinerende effekt.

EuroCCP er i marts 2014 blevet godkendt til at 

drive CCP-virksomhed i henhold til EMIR-forord-

ningen, der regulerer CCP’er i EU.11 Godkendelsen 

er givet af det EMIR-kollegium, der varetager tilsy-

net med EuroCCP. Nationalbanken deltager som 

observatør i kollegiet, der ledes af den hollandske 

centralbank og det hollandske finanstilsyn. 

Udover CCP-clearing af aktier har Nasdaq OMX 

København i marts 2014 etableret en CCP på 

repomarkedet for statsobligationer og de mest 

handlede realkreditobligationer i Danmark. De 

største danske banker deltager, og CCP-clearin-

gen medvirker til at nedbringe risikoen på repo-

8 Det skete i januar 2014, hvor hollandske EMCF skiftede navn til 
EuroCCP i forbindelse med en sammenlægning med engelske Euro-
CCP.

9 Dellevering betyder, at CCP-handler, hvor der under afviklingen viser 
sig at være manglende beholdningsmæssig dækning, kan annulleres 
af VP og erstattes af to nye handler. Delleveringer af CCP-handler 
blev i april 2012 udvidet til også at omfatte CCP-handler indgået af 
privat-professionelle deltagere mod tidligere kun at have omfattet 
handler indgået af clearingdeltagere.

10 CCP-handler blev fra februar 2013 forlænget til også at blive afviklet i 
VP’s seneste kroneafviklingsblok, blok 60, der påbegyndes kl. 12.

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 om 
OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) af 
4. juli 2012 (link).

markedet, bl.a. som følge af netting og krav om 

sikkerhedsstillelse. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=DA
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VALUTAHANDELS-
AFVIKLING

Det internationale system til afvikling af valuta-

handler, CLS, afvikler handler i de 17 tilsluttede 

valutaer, herunder danske kroner. For at sikre 

endelighed i betalingerne og tilstrækkelig likvidi-

tet, foregår alle betalinger via konti i centralban-

kernes systemer. I danske kroner foregår ind- og 

udbetalinger til/fra CLS via Kronos.

Afvikling via CLS eliminerer kreditrisikoen 

mellem parterne i handlen, idet systemet afvik-

ler begge sider af en handel samtidigt ved Pay-

ment-versus-Payment, PvP. Endvidere mindskes 

deltagernes likviditetsbehov, da deltagernes 

betalingsforpligtelser opgøres på nettobasis. 

CLS

BRUG
Der er fire direkte deltagere i CLS-afviklingen af 

danske kroner, mens en lang række danske finan-

sielle institutter og erhvervsvirksomheder delta-

ger indirekte i CLS via en af de direkte deltagere. 

Omkring 70 pct. af alle valutahandler i danske 

kroner afvikles i CLS. 

Siden 2008 har der været en kraftig stigning i 

antallet af kronehandler i CLS, mens værdien har 

været nogenlunde stabil, jf. figur 7. Det gennem-

snitlige daglige antal kronehandler er mere end 

fordoblet i perioden 2008-2014. Den gennem-

snitlige daglige værdi af kronehandler var i 2014 

på 231 mia. kr., svarende til en stigning på 6 pct. 

siden 2008. Der er altså blevet flere, mindre krone-

handler i CLS, hvilket stemmer overens med den 

generelle udvikling i CLS.

LIKVIDITET
Indbetalingerne til CLS sker via Kronos. De danske 

deltagere kan reservere likviditet til CLS-afviklin-

gen enten ved manuelle eller stående overførsler 

fra foliokontoen eller ved at anvende sikkerheds-

retten. 

Ved at anvende sikkerhedsretten mindskes den 

operationelle risiko i forhold til brug af manuelle 

overførsler og samtidig sikres det, at likviditeten 

på foliokontoen kan benyttes til andre formål, 

herunder interbankbetalinger. 

DRIFTSSTABILITET
Afviklingen af kronehandler i CLS er afhængig af 

driftsstabiliteten i Kronos. Da CLS-betalinger er 

kritiske, vil der altid blive igangsat nødprocedurer 

i Kronos til gennemførsel af betalinger ved even-

tuelle nedbrud. 

I 2014 blev CLS-afviklingen påvirket af en hæn-

delse i Kronos den 1. juli. På grund af nedbruddet 

i Kronos, måtte indbetalinger til CLS gennemføres 

i nødprocedure. Udbetalingerne kunne gennem-

føres på normal vis, da adgangen til Kronos var 

genetableret. 

INTERNATIONALE STANDARDER
Overvågningen af CLS tager udgangspunkt i 

CPMI-IOSCO principperne. Den amerikanske cen-

tralbank, Federal Reserve System, er hovedover-

våger, mens Nationalbanken er medovervåger 

af CLS. Nationalbankens overvågning har fokus 

på forhold, som har betydning for afviklingen af 

danske kroner. 

Centralbankerne for de tilsluttede valutaer har 

etableret en fælles overvågningskomite, CLS Over-
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sight Committee, som er et forum for samarbejde 

i forbindelse med udførelsen af centralbankernes 

nationale overvågningsforpligtelser. 

CLS har i slutningen af 2014 offentliggjort 

Disclosure Framework1 i forhold til de internatio-

nale principper. I rapporten redegør CLS for deres 

tilgang til efterlevelse af de relevante principper. 

1 CLS (2014), Principles for Financial Market Infrastructures Disclosure, 
(link).

Handelsinstrukser i CLS, danske kroner, værdi og antal, gennemsnit pr. dag Figur 7
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http://www.cls-group.com/About/CG/Documents/PFMI%20Disclosure%20Framework%202014.pdf
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SMÅ DELTAGERE I 
KRONOS

Kronos er karakteriseret ved en høj grad af 

direkte deltagelse blandt de danske pengeinsti-

tutter. Direkte deltagelse er som udgangspunkt 

ønskværdigt, da det eliminerer de risici, som en 

deltager kan pådrage sig ved indirekte deltagelse. 

En indirekte deltager påtager sig kreditrisiko ved 

at placere likviditet hos et andet pengeinstitut og 

likviditetsrisiko ved at benytte en korrespondent-

bank til gennemførelse af betalinger. Omvendt 

kan de operationelle krav, der stilles til deltager-

ne, gøre det uhensigtsmæssigt for de små penge-

institutter at deltage direkte. I dette tema belyses, 

hvorvidt der er en hensigtsmæssig grad af direkte 

deltagelse i Kronos.

DELTAGERE I KRONOS
Ved udgangen af 2014 var der 93 direkte deltage-

re i Kronos. Af disse har de 70 i gennemsnit under 

ti interbankbetalinger dagligt, 12 deltagere har i 

gennemsnit dagligt mellem 10 og 50 interbankbe-

talinger, mens 11 deltagere i gennemsnit har over 

50 daglige interbankbetalinger, jf. figur 8.

Siden 2010 er antallet af direkte deltagere i 

Kronos faldet fra 122 til 93 deltagere, jf. figur 8. 

Det er fortrinsvis de mindre deltagere, typisk ved 

sammenlægning med andre deltagere, der er ud-

trådt af Kronos. Antallet af mellemstore og store 

deltagere er nogenlunde stabilt i perioden.

Antallet af direkte deltagere er forholdsvist højt. 

Af de 93 deltagere er 71 danske pengeinstitutter, 

hvilket er ca. 86 pct. af alle danske pengeinsti-

tutter under tilsyn af Finanstilsynet.1 Til sammen-

1 Der er p.t. 83 danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet, jf. 
Finanstilsynet (link).

ligning havde Storbritannien 20 direkte deltagere 

i deres RTGS-system, CHAPS, i 2013, svarende til 

knap 13 pct. af alle britiske banker. Sverige havde 

27 direkte deltagere i deres system, RIX, hvilket 

er ca. 30 pct. af alle svenske banker under tilsyn, 

mens alle norske banker og sparekasser er direkte 

deltagere i Norges Banks RTGS-system, NBO.2

Blandt de direkte deltagere i Kronos i 2014 fin-

des et antal særlige deltagere, såsom afviklingssy-

stemer, fondsmæglerselskaber og lignende. I det 

følgende ses bort fra sådanne deltagere.

INTERBANKMARKEDET
Direkte adgang til Kronos sikrer, at deltagerne kan 

sende og modtage interbankbetalinger uden at 

pådrage sig den kredit- og likviditetsrisiko, som 

indirekte deltagelse medfører. En indirekte del-

tager pådrager sig en kreditrisiko ved at placere 

likviditet hos et andet pengeinstitut, og en likvi-

ditetsrisiko, når betalinger gennemføres via en 

korrespondentbank. For de helt små deltagere er 

denne risiko dog begrænset, da deres aktivitet er 

ganske beskeden.

Der er stor heterogenitet i aktivitetsniveauet 

blandt deltagerne i Kronos. Der er mange meget 

små deltagere, nogle mellemstore deltagere og få 

meget store deltagere. Således stod de ti største 

deltagere tilsammen for over 95 pct. af den sam-

lede aktivitet i Kronos i 2014 målt på antal inter-

bankbetalinger, jf. tabel 2. De 20 største deltagere 

2 BIS (2014), Statistics on payment, clearing and settlement systems in 
the CPMI countries, september (link), Norges Bank (link), det svenske 
finanstilsyn, Finansinspektionen (link), Bank of England (link) og det 
norske finanstilsyn, Finanstilsynet (link).

https://www.finanstilsynet.dk/da/
https://www.bis.org/cpmi/publ/d120.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d120.pdf
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Company-register/Company-register-Company-per-category/?typ=%27BANK++%27,%27MBANK+%27,%27SPAR++%27,%27FILB++%27
http://www.bankofengland.co.uk/pra/pages/authorisations/banksbuildingsocietieslist.aspx
http://www.finanstilsynet.no/no/Venstremeny/Konsesjonsregister/
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stod for godt 98 pct. af den samlede aktivitet, 

mens de resterende deltagere stod for knap 2 pct. 

af den samlede aktivitet. Målt på værdien af beta-

linger i Kronos er fordelingen næsten den samme.

Deltagere i Kronos, fordelt efter gennemsnitligt dagligt antal interbankbetalinger Figur 8
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Anm.: Baseret på transaktionsdata. Deltagere, som ikke har gennemført en eneste interbankbetaling i en given måned, indgår således ikke i 
statistikken. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Aktivitet i interbankmarkedet efter deltagernes størrelse i 2014, gennemsnit pr. måned Tabel 2

Pct. af samlet værdi Pct. af samlet antal Pct. aktive links

10 største deltagere 95,78 95,62 100,0

20 største deltagere 98,99 98,42 66,1

30 største deltagere 99,57 99,05 51,8

40 største deltagere 99,81 99,45 40,0

50 største deltagere 99,91 99,60 29,9

60 største deltagere 99,95 99,77 24,1

70 største deltagere 99,98 99,90 19,8

80 største deltagere 99,99 99,96 16,2

90 største deltagere 100,00 100,00 13,4

Alle deltagere 100,00 100,00 11,8

Anm.: Andel af aktive links er det antal deltagere, som hver enkelt deltager handler med i interbankmarkedet i løbet af en måned sammenlignet 
med det samlede antal mulige links for den enkelte deltager. I den første række betragtes et lukket netværk bestående af de største 10 
deltagere, i anden række betragtes et lukket netværk af de 20 største deltagere osv. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Den store heterogenitet i brugen af Kronos til 

interbankbetalinger ses også, når deltagernes 

aktive links undersøges. Et aktivt link er den 

forbindelse, der skabes mellem to deltagere, når 
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den ene sender en betaling til den anden eller 

omvendt. Deltagere, som sender betalinger til 

mange andre deltagere eller modtager betalinger 

fra mange andre deltagere, har således mange 

aktive links.

De største deltagere i Kronos udgør et tæt 

forbundet netværk, mens der er et tyndt forbun-

det netværk mellem de mindste deltagere. Såle-

des har de 10 største deltagere et meget aktivt 

netværk, hvor alle de mulige links udnyttes hver 

måned i 2014, jf. tabel 2. Jo flere deltagere, der 

tages med i netværket, des tyndere bliver det. Når 

alle deltagere medtages, udnyttes blot 12 pct. af 

de mulige links. Det viser, at de mindste deltagere 

i gennemsnit kun udnytter ganske få forbindelser 

til andre deltagere.

ØVRIG BRUG AF KRONOS
Ud over interbankbetalinger benyttes Kronos 

til at afvikle nettopositioner fra de tilknyttede 

afviklingssystemer og til pengepolitiske operati-

oner med de pengepolitiske modparter. Direkte 

deltagelse i Kronos er et krav for at deltage i 

afviklingssystemerne og for at have adgang til de 

pengepolitiske operationer.

  I løbet af 2014 deltog 62 pct. af alle Kronos-del-

tagere i VP-afviklingen, 61 pct. deltog i Sum-, In-

Andel af Kronos-deltagere i afviklingssystemer og pengepolitiske operationer i 2014 Tabel 3

Pct. Deltagere i VP-afviklingen
Deltagere i Sum-, Intradag- 

og Straksclearingen
Deltagere i pengepolitiske 

operationer

4. kvartil 87 83 65

3. kvartil 74 83 39

2. kvartil 61 61 35

1. kvartil 29 21 17

Alle deltagere 62 61 39

Anm.: Tabellen angiver andelen af deltagere i henholdsvis VP-afviklingen, Sum-, Intradag- og Straksclearingen og pengepolitiske operationer 
grupperet efter kvartiler baseret på deltagernes størrelse målt på værdi af interbankbetalinger i Kronos, således at de 25 pct. største 
deltagere er i 4. kvartil osv. En deltager betragtes som deltager i en afvikling eller pengepolitiske operationer, hvis deltageren på et 
tidspunkt i løbet af 2014 har overført likviditet til en afvikling eller deltaget i pengepolitiske operationer. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

tradag- og Straksclearingen, mens 39 pct. af samt-

lige Kronos-deltagere tog del i de pengepolitiske 

operationer, jf. tabel 3. Pengepolitiske operationer 

dækker over deltagernes placering af overskudsli-

kviditet i Nationalbanken (ved køb af indskudsbe-

viser) og Nationalbankens udlånsfacilitet.

Blandt de største deltagere er næsten alle 

direkte deltagere i både afviklingssystemerne og 

de pengepolitiske operationer, men de mindre 

pengeinstitutter deltager også i afviklingssyste-

merne.3 Blandt de 25 pct. mindste deltagere i 

Kronos deltog 29 pct. i VP-afviklingen og 21 pct. i 

Sum-, Intradag- og Straksclearingen.

OMKOSTNINGER FOR DELTAGERNE I KRONOS
Der er omkostninger forbundet med at deltage 

i Kronos. Deltagerne betaler et fast månedligt 

gebyr på baggrund af en fordelingsnøgle, som 

er baseret på arbejdende kapital, og et gebyr pr. 

transaktion, de gennemfører i Kronos. Gebyret pr. 

transaktion er afhængigt af antallet af transakti-

oner, som en deltager gennemfører pr. måned, 

således at deltagere med mange transaktioner 

betaler et lavere gebyr pr. transaktion end delta-

gere med få transaktioner.

Den valgte omkostningsmodel betyder, at de 

store deltagere betaler en stor andel af de sam-

3 Blandt de store deltagere findes et antal realkreditinstitutter og 
filialer af udenlandske pengeinstitutter, som i mindre grad deltager i 
afviklingssystemer og pengepolitiske operationer.
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lede viderefakturerede omkostninger, mens de 

små deltagere betaler en meget lille del, jf. figur 9. 

Omvendt oplever de store deltagere en forholds-

vis lav pris pr. transaktion, når det faste gebyr 

medregnes, mens de små deltagere betaler en 

forholdsvis høj pris pr. transaktion. 

Det samlede gebyr for at deltage i Kronos har 

betydning for den forretningsmæssige beslutning 

om at deltage direkte eller indirekte via en korre-

spondentbank.

Ved direkte deltagelse i Kronos er der, udover 

gebyret, også andre omkostninger. Der er faste 

omkostninger forbundet med den tekniske tilslut-

ning til Kronos, såvel som omkostninger til be-

manding i Kronos’ åbningstid. Disse omkostninger 

er de samme, uanset om der gennemføres få eller 

mange betalinger hver dag, og kan således udgø-

re en uforholdsmæssig byrde for små deltagere.

MULIGE OPERATIONELLE RISICI  
VED SMÅ DELTAGERE
Tekniske nedbrud og hændelser hos en direkte 

deltager i Kronos kan potentielt have stor betyd-

ning for afviklingen af betalinger i systemet som 

helhed. Små deltagere i Kronos udliciterer deres 

it-drift til større datacentraler, som er specialiseret 

i opkobling til Kronos. Således er der ikke erfaring 

for, at små deltagere oftere end andre bliver ramt 

af tekniske nedbrud og hændelser.

Det er vigtigt, at alle deltagerne i Kronos kan 

træffes i hele systemets åbningstid, fx i tilfæl-

de af nødprocedure eller overtræk ved dagens 

afslutning. I praksis ses det ikke, at små deltagere 

oftere end andre laver håndteringsfejl, og Nati-

onalbankens ServiceDesk oplever ikke et større 

antal henvendelser fra små deltagere sammenlig-

net med andre.

SAMMENFATNING
Det er en fordel for betalingsafviklingen og den 

finansielle stabilitet i Danmark, at de fleste pen-

geinstitutter vælger at være direkte deltagere i 

Kronos.

Som udgangspunkt er det en fordel for små 

deltagere at have direkte adgang til Kronos, så 

de kan gennemføre betalinger direkte i Kronos 

og reducere den kreditrisiko, der er forbundet 

med at være nødsaget til at placere likviditet i et 

andet pengeinstitut. I praksis er de små deltage-

res aktivitet i interbankmarkedet dog beskeden, 

Omkostninger ved deltagelse i Kronos i juni 2014 Figur 9
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Anm.: Figuren angiver det samlede gebyr, deltagerne betaler til Nationalbanken for at deltage i Kronos, fordelt efter størrelsen af deltagerne 
målt ved aktivitet i interbankmarkedet. Den gennemsnitlige pris pr. transaktion er beregnet som det samlede gebyr, deltageren betalte i 
juni 2014 divideret med det samlede antal interbankbetalinger, deltageren gennemførte i samme måned. Kronos havde 96 aktive delta-
gere i juni 2014.

Kilde: Danmarks Nationalbank.



DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 43

og de har kun meget få aktive links/forbindelser 

til andre deltagere. Flere mindre pengeinstitutter 

deltager til gengæld direkte i både VP-afviklingen 

og Sum-, Intradag- og Straksclearingen.

Omvendt kan det være en uforholdsmæssig 

stor byrde for de små deltagere at skulle kunne 

træffes i hele Kronos’ åbningstid og opretholde 

det nødvendige systemkendskab hos et tilstræk-

keligt antal medarbejdere.

Gebyret for deltagelse i Kronos er i dag ind-

rettet således, at det, i forhold til de samlede 

omkostninger, ikke er særligt omkostningsfuldt 

for små pengeinstitutter at deltage direkte. Den 

endelige beslutning om deltagelse i Kronos må 

bero på en forretningsmæssig afvejning hos det 

enkelte pengeinstitut.





TABELTILLÆG
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TABELTILLÆG

Betalinger i kroner Tabel 4

Kronos
Sum-, Intradag- og  
Straksclearingen VP-afviklingen CLS

 År
Antal,  

tusinde
Værdi,

mia. kr.
Antal,  

tusinde
Værdi,

mia. kr.
Antal,  

tusinde
Værdi,

mia. kr.
Antal,  

tusinde
Værdi,

mia. kr.

2005 664 60.633 1.120.807 5.027 9.319* 30.924* 129 31.333

2006 680 66.089 1.244.542 5.349 11.645 28.769 176 47.596

2007 737 70.273 1.347.182 5.750 15.515 28.502 222 50.446

2008 794 78.799 1.447.251 5.876 16.409 30.703 275 54.357

2009 753 70.254 1.502.764 5.405 15.431 35.473 300 52.396

2010 779 61.492 1.607.450 5.527 11.541 40.052 354 52.452

2011 833 55.151 1.710.368 5.718 10.799 39.710 423 52.743

2012 896 60.037 1.823.610 5.302 9.980 48.238 449 56.530

2013 1.038 73.720 1.988.056 6.059 12.760 42.645 511 55.422

2014 1.118 102.006 2.153.881 6.946 15.149 44.205 575 57.334

Anm.: Tallene fra 2005 i VP-afviklingen følger en gammel opgørelsesmetode. Tallene for Sum-, Intradag- og Straksclearingen omfatter Dankort, 
VisaDankort, internationale kort, hævekort, konto til konto-overførsler, Betalingsservice, Leverandørservice, indbetalingskort og checks.

Kilde: Finansrådet, Nets, VP, CLS Bank og egne beregninger.
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Betalinger i euro Tabel 5

 
Target – alle deltagerlande Sumclearingen1 VP-afviklingen

   Heraf danske deltagere   

 
År

Antal, 
tusinde

Værdi,
mia. euro

Antal, 
tusinde

Værdi,
mia. euro

Antal, 
tusinde

Værdi,
mia. euro

Antal,
tusinde

2005 76.151 488.901 106 3.774 183 2,7 6

2006 83.180 533.541 116 3.157 211 2,7 7

2007 93.376 616.731 131 4.080 237 4,1 9

2008 94.711 682.780 179 5.545 205 4,6 8

2009 88.517 551.174 188 3.742 155 3,8 11

2010 88.592 593.194 202 3.405 141 3,6 12

2011 89.566 612.558 197 3.332 155 4 10

2012 90.671 634.132 200 2.896 77 3,3 15

2013 92.590 493.442 196 3.461 • • 15

2014 90.337 492.432 165 2.907 • • 16

Kilde: ECB, Nets og VP.
1. Sumclearingen i euro havde sidste afviklingsdag d. 30. november 2012.

Anvendelse af betalingsløsninger Tabel 6

Dankort Internationale kort Betalingsservice
Konto til 

konto-overførsel1 Indbetalingskort1

År
Antal, 

mio. stk.
Værdi, 

mia. kr.
Antal, 

mio. stk.
Værdi, 

mia. kr.
Antal, 

mio. stk.
Værdi, 

mia. kr.
Antal, 

mio. stk.
Værdi, 

mia. kr.
Antal, 

mio. stk.
Værdi, 

mia. kr.

2009 869,4 291,4 103,3 43,0 174,6 413,6 170,8 3.163,9 118,3 1.135,8

2010 916,1 307,9 156,7 56,3 184,2 410,1 175,1 3.241,4 114,9 1.161,6

2011 968,7 317,4 206,7 68,5 190,1 426,2 182,8 3.377,6 112,1 1.205,6

2012 1.031,7 331,4 254,9 79,4 194,6 426,0 189,6 2.962,4 110,6 1.152,7

2013 1.105,2 342,7 300,3 88,6 199,3 432,1 201,1 3.455,5 115,7 1.430,8

2014 1.197,6 359,9 368,8 101,5 202,5 437,8 228,4 4.233,2 117,3 1.478,1

Anm.: Korttransaktioner omfatter transaktioner med dansk-udstedte kort i Danmark og i udlandet samt transaktioner med udenlandsk-udsted-
te kort i Danmark. Dankort er inklusiv VisaDankort.

Kilde: Statistik for betalinger, Betalingsrådet (link).
1. Dækker kun transaktioner, hvor betaler og betalingsmodtager er kunder i forskellige pengeinstitutter. 

http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/betalingsraad/Documents/Statistik%20for%20betalinger%202.%20halv%C3%A5r%202014.pdf
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