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Omkostninger ved  
betalinger er faldet

De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger 
mellem husholdninger og virksomheder var i 2016 
på ca. 11 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af Danmarks 
bruttonationalprodukt. Samfundets omkostninger er 
dermed næsten halveret på syv år, og reduktionen 
er opnået, selv om antallet af betalinger mellem 
husholdninger og virksomheder er steget 16 pct. i 
den samme periode.

Det viser de første analyser, der er baseret på 
Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved 
betalinger i Danmark. Undersøgelsen dækker både 
betalinger fra husholdninger til virksomheder, beta-
linger mellem virksomheder, og betalinger mellem 

privatpersoner. De første analyser dækker de samle-
de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger 
og de samfundsmæssige omkostninger ved betalin-
ger fra husholdninger til virksomheder.

Samlet set kostede betalinger samfundet 15,6 mia. 
kr. i 2016. Betalinger fra husholdninger til virksom-
heder udgjorde størstedelen af denne omkostning, 
men også størstedelen af betalingerne. 

For betalinger fra husholdninger til virksomheder 
i fysisk handel var Dankort den laveste omkost-
ning for samfundet med 2,4 kr. pr. betaling, mens 
internationale kreditkort med 13,7 kr. pr. betaling 
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OM NYT Nyt er en nyhedsartikel baseret på en  
analyse, working paper eller anden læn-
gere tekst udarbejdet af Nationalbanken. 

Nyt henvender sig journalister, politikere,  
embedsmænd, fagpersoner og andre, der 
gerne vil opdateres om aktuelle emner.

var den højeste. Samfundsmæssige omkostninger 
for kontanter og internationale debetkort er også 
beregnet i analysen, og her er de samfundsmæssige 
omkostninger stort set ens på henholdsvis 4,5 kr. og 
4,1 kr. pr. betaling.

En samfundsmæssig omkostning på 2,4 kr. pr. be-
taling er ikke et udtryk for den omkostning, som 
den enkelte forbruger eller butik har, hvor også fx 
gebyrer vil være omfattet. Det er derimod udtryk for 
den samlede brug af ressourcer hos de parter, der 
er involveret i en betaling.

Der er store faste omkostninger forbundet med 
betalinger. Antallet af betalinger har derfor betyd-
ning for den gennemsnitlige omkostning. I fysisk 
handel foregik 6 ud af 10 betalinger med Dankort i 
2016, svarende til over 1 mia. betalinger. Den store 
udbredelse er dermed med til at reducere den gen-
nemsnitlige samfundsmæssige omkostning. 

Når betalinger ikke foregår i fysiske butikker, men 
sker på en hjemmeside eller via net- og mobilbank, 
er konto til konto-betalinger billigst for samfundet, 
når det ses i forhold til værdien af betalinger.

De samfundsmæssige omkostninger er et mål for, 
hvor mange ressourcer der på samfundsniveau 
indgår i en betaling. Målet med undersøgelsen er at 
give indsigt i, hvor mange ressourcer og omkostnin-
ger der er forbundet med betalinger for samfundet.

De samfundsmæssige omkostninger omfatter det 
samlede ressourceforbrug hos de parter, der er 
involveret i en betaling. Det gælder dem, der for-
midler betalinger; dem, der betaler; og dem, der 
modtager betalinger. Betalingsformidlere er typisk 
banker og kortselskaber, og de har udgifter til fx 
løn, it og misbrug. For betaleren er omkostningen 
først og fremmest den tid, der bruges på betalinger 
Modtagere, der typisk er butikker, har også udgifter 
til løn, it og misbrug.

Faldet siden 2009 i de samfundsmæssige omkost-
ninger ved betalinger mellem husholdninger og 
virksomheder skyldes lavere brug af ressourcer hos 
både betalingsformidlere, husholdningerne samt 
forretninger og virksomheder.

Betalingsrådet blev etableret af Nationalbanken i 
2012, og det er et forum for samarbejde på detail-
betalingsområdet i Danmark. Formålet med rådets 
virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af 
betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, 
virksomheder, pengeinstitutter mv. 

Læs Betalingsrådets serie af analyser om omkostnin-
ger ved betalinger her (link).

http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/betalingsraad/Sider/Tema_Omkostninger-ved-betalinger-i-DK.aspx


I 2018 fejrer Nationalbanken 200-års jubilæum. Nationalbanken 
blev oprettet i 1818 for at skabe orden i pengevæsenet, efter at 
finanspolitikken løb helt af sporet under Napoleonskrigen. Meget 
høj inflation skabte behov for en gennemgribende pengereform.

Et af Nationalbankens formål er derfor at sørge for sikre betalinger. 
Nationalbanken udstedte sine første sedler i 1819, og kontanter 
i form af mønter og sedler var langt op i 1900-tallet borgernes 
vigtigste betalingsmiddel i dagligdagen.

Nationalbanken bidrager  
til sikre betalinger

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at 
bidrage til, at betalinger kan afvikles sikkert. Det 
gør Nationalbanken ved at udstede sedler og 
mønter med et højt sikkerhedsniveau. National-
banken står også bag de systemer, der sikrer, at 
bankerne kan afvikle indbyrdes betalinger.

Sedler og mønter var de dominerende beta-
lingsmidler, da Nationalbanken blev etableret 
for 200 år siden for at skabe orden i pengevæ-
senet. Baggrunden var de enorme underskud 
på statsbudgettet under Napoleonskrigen som 
blev finansieret ved at lade seddelpressen køre. 

En uafhængig nationalbank med eneret til at 
udstede mønter og sedler skulle genskabe 
tilliden, som er så afgørende, når det drejer 
sig om betalinger. I dag udgør betalinger med 
kontanter en mindre del af danskernes betalin-
ger, da de fleste benytter betalingskort, mobil-
betalinger eller netbank.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i 
verden, og vi har et velfungerende og moderne 
marked for betalinger. Betalinger afvikles hurtigt 
og sikkert, og via Nationalbanken kan betalinger 
mellem alle bankkonti i Danmark ramme hinan-
den.

Selv om udviklingen har skubbet kontanter i 
baggrunden er Nationalbankens opgave den 
samme. En betaling er en betaling – uanset om 
det sker med kontanter eller via mere moderne 
metoder, og tilliden er fortsat afgørende.

En god betalingsform er kendetegnet ved mindst 
tre vigtige egenskaber: Der skal være tillid til 
den, og den skal være både stabil og effektiv. 
Når de egenskaber er opfyldt, tager forbrugerne 
betalingsformen til sig, og den indgår som en 
naturlig del af hverdagen.

Danskernes kortbrug er blandt det højeste i Europa

I Danmark kan penge flyttes på sekunder

Danmark er i front som digitalt samfund

Danmark har et velfungerende og moderne marked for betalinger. 

Betalinger afvikles hurtigt, smidigt og sikkert. Alle bankkonti kan ramme hinanden, 

og med straksoverførsler er pengene på plads i løbet af få sekunder. 

Få sekunder

Med ca. 5,8 mio. udstedte dankort er der flere dankort end indbyggere i Danmark. I gennemsnit betaler 

hver dansker med betalingskort ca. 300 gange om året. Det er en stigning på næsten 50 pct. siden 2011.

Danmark scorer højest på digital performance i Europa, og det skyldes bl.a. det offentliges fokus på 

digitalisering. 

Danskerne tager hurtigere ny teknologi til sig

Danskerne er blevet hurtigere til at tilegne sig nye betalingsmuligheder. MobilePay nåede 3 mio. brugere 

på 3 år. Det tog over 16 år for dankortet at nå det samme antal brugere. Kontaktløse betalinger er seneste 

eksempel på, hvor hurtigt danskerne kan ændre betalingsadfærd. På halvandet år er 15 pct. af 

dankortbetalingerne blevet kontaktløse.

MOBILBETALING

STRAKS-
CLEARING

NATIONALBANKEN

INTRADAG-
CLEARING

SUM-
CLEARING

DEBETKORT

FORBRUGER

KREDITKORT OVERFØRSEL

Samme dagÉn hverdag

Kortbetalinger pr. indbygger i udvalgte europæiske lande

50,00

Danskernes digitale motorveje

Danmark 300

Norge 391

Sverige 290

Finland 259

Storbritannien 224

Holland 204

Frankrig 154

Spanien 64

Tyskland 45
Italien 37

EU gennemsnit 104

2011 2015

Europa-Kommissionens indeks for digitalt samfund, 2017

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Holland

Storbritannien

Spanien

Tyskland

Frankrig

Italien

806040200

EU-gns.

1984   Dankort 

5 år0 år 10 år 15 år 20 år

1999   Netbank

2013   MobilePay

2015   Kontaktløs

Hvor lang tid det har taget at nå 3 mio. brugere for nye løsninger

50,00

Internet-

adgang

Menneskelig 

kapital

Integrering af 

digital teknologi

Digitale 

offentlige tjenester

Brug af 

internettet

Danskerne  
tager hurtigere  
ny teknologi  
til sig

Danskernes kortbrug er blandt det højeste i Europa

I Danmark kan penge flyttes på sekunder

Danmark er i front som digitalt samfund

Danmark har et velfungerende og moderne marked for betalinger. 

Betalinger afvikles hurtigt, smidigt og sikkert. Alle bankkonti kan ramme hinanden, 

og med straksoverførsler er pengene på plads i løbet af få sekunder. 

Få sekunder

Med ca. 5,8 mio. udstedte dankort er der flere dankort end indbyggere i Danmark. I gennemsnit betaler 

hver dansker med betalingskort ca. 300 gange om året. Det er en stigning på næsten 50 pct. siden 2011.

Danmark scorer højest på digital performance i Europa, og det skyldes bl.a. det offentliges fokus på 

digitalisering. 

Danskerne tager hurtigere ny teknologi til sig

Danskerne er blevet hurtigere til at tilegne sig nye betalingsmuligheder. MobilePay nåede 3 mio. brugere 

på 3 år. Det tog over 16 år for dankortet at nå det samme antal brugere. Kontaktløse betalinger er seneste 

eksempel på, hvor hurtigt danskerne kan ændre betalingsadfærd. På halvandet år er 15 pct. af 

dankortbetalingerne blevet kontaktløse.

MOBILBETALING

STRAKS-
CLEARING

NATIONALBANKEN

INTRADAG-
CLEARING

SUM-
CLEARING

DEBETKORT

FORBRUGER

KREDITKORT OVERFØRSEL

Samme dagÉn hverdag

Kortbetalinger pr. indbygger i udvalgte europæiske lande

50,00

Danskernes digitale motorveje

Danmark 300

Norge 391

Sverige 290

Finland 259

Storbritannien 224

Holland 204

Frankrig 154

Spanien 64

Tyskland 45
Italien 37

EU gennemsnit 104

2011 2015

Europa-Kommissionens indeks for digitalt samfund, 2017

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Holland

Storbritannien

Spanien

Tyskland

Frankrig

Italien

806040200

EU-gns.

1984   Dankort 

5 år0 år 10 år 15 år 20 år

1999   Netbank

2013   MobilePay

2015   Kontaktløs

Hvor lang tid det har taget at nå 3 mio. brugere for nye løsninger

50,00

Internet-

adgang

Menneskelig 

kapital

Integrering af 

digital teknologi

Digitale 

offentlige tjenester

Brug af 

internettet


