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Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Ringsted Festival 

  

1. Afgørelse 

Erhvervsministeren meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger 

Ringsted Festival dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger til drift 

af salgssteder i forbindelse med afholdelse af Ringsted Festival den 1.-3. 

august 2019 og fortløbende år. 

 

Dispensationen gælder indtil videre. Dispensationen vil blive genoverve-

jet i forbindelse med revisionen af betalingslovens § 81, der fremsættes 

for Folketinget i folketingsåret 2020-2021, jf. betalingslovens § 155. 

 

2. Sagsfremstilling 

Ringsted Festival har ved henvendelse af den 28. juni 2019 anmodet er-

hvervsministeren om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger.  

 

Ringsted Festival afholdes hvert år i uge 31 over tre dage. Ringsted Festi-

val ønsker at blive en kontantløs festival, da man mener, at det vil højne 

sikkerheden for både medarbejdere og gæster. Ringsted Festival anfører 

således, at kontanter er svære og dyre at håndtere under en festival med 

mange mennesker på et relativt lille område og over få dage. 

 

Ringsted Festival påpeger endvidere, at en række andre sommerfestivaler 

i Danmark allerede har fået tildelt en tilsvarende dispensation fra kontant-

reglen. 

 

3. Retsgrundlag 

Det følger af § 81, stk. 1, i lov om betalinger, at en betalingsmodtager er 

forpligtet til at modtage betalinger med kontanter i tidsrummet fra kl. 

06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af 

lov om betalinger, jf. dog § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme af stk. 2, 3 og 5. 

 

Det fremgår ligeledes af lov om betalinger § 1, stk. 7, at erhvervsministe-

ren kan dispensere helt eller delvist fra lovens § 81, der dermed ikke fin-

der anvendelse på en bestemt tjeneste eller bestemte typer af tjenester. 
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Af bemærkningerne til § 1, stk. 7, i lov om betalinger fremgår det, at er-

hvervsministeren gives mulighed for både at give konkrete og generelle 

dispensationer. Erhvervsministeren kan derfor give en navngiven virk-

somhed dispensation fra visse af lovens bestemmelser i form af en kon-

kret forvaltningsakt på baggrund af en individuel ansøgning. Ministeren 

kan endvidere give bestemte grupper af virksomheder en generel dispen-

sation, eksempelvis ved udstedelse af en bekendtgørelse eller afgørelse. 

 

Det fremgår af bemærkningerne, at dispensationsbemyndigelsen i § 1, stk. 

7, som udgangspunkt skal anvendes restriktivt. Det vil sige, at der skal 

være tungtvejende grunde til at anvende bestemmelsen. Det vil f.eks. væ-

re tilfældet, hvor det vil forekomme urimeligt byrdefuldt at lade lovens 

regulering finde anvendelse. 

 

4. Vurdering 

I forhold til Ringsted Festival er der tale om et arrangement af kort varig-

hed. Ydermere er der ved denne type kortvarige arrangementer relativt 

store omkostninger forbundet med at etablere systemer til håndtering af 

kontanter i forhold til den samlede drift. Desuden er der en klar og enty-

dig præcedens for at tildele dispensationer i lignende sager om sommerfe-

stivaler. 

 

På denne baggrund vurderes hensynet til ikke at pålægge betalingsmodta-

geren en urimeligt byrdefuld forpligtelse at veje tungere end hensynet til 

forbrugerens mulighed for at betale med kontanter. Ringsted Festival 

meddeles derfor dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger indtil 

videre. 

 

Dispensationen vil blive genovervejet i forbindelse med revisionen af 

betalingslovens § 81, der fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2020-

2021, jf. betalingslovens § 155. Erfaringer med dispensationen til Ring-

sted Festival vil indgå i regeringens overvejelser i forbindelse med revisi-

onen. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Forbrugerombudsmanden, Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen samt Finanstilsynet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup


