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Baggrund – fakta om Nets 

 Nets er privat virksomhed, som i dag er delvist ejet af udenlandske 
investorer. Ejerkredsen består af flere hundrede norske og danske 
pengeinstitutter, herunder Danske Bank, Nordea, norske DnB, samt 
Danmarks Nationalbank og Finansiel Stabilitet. 
 

 Nets blev dannet i 2010 som en fusion mellem PBS og norske Nordi-
to. Nets udbyder bl.a. Dankortet, Betalingsservice, NemID og ejer 
sammen med PostDanmark e-Boks.  

 
 Nets har aktiviteter i 5 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og 

Estland. 
 

 Den regulering, der i dag gælder for en række af Nets’ forretningsom-
råder, vil stadig finde anvendelse og gælde for de nye ejere af Nets. 

 
 Nets er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen, ligesom Nationalbanken generelt overvåger betalingsin-
frastrukturen.  

 
 Med den kommende ændring af lov om finansiel virksomhed vil Fi-

nanstilsynet fremadrettet kunne føre tilsyn med virksomheder, der er 
væsentlige for den danske betalingsinfrastruktur uanset ejerkredsen. 

 
Dankortet 
 Nets og Dansk Erhverv indgik i maj 2013 en aftale om dankortet, som 

bl.a. indebærer, at Nets i løbet af de næste fem år kan hæve forretnin-
gernes betaling fra 50 pct. af driftsomkostningerne til 100 pct. i 2018. 
Bankerne har endvidere tilkendegivet, at de under de nuværende vil-
kår fortsat aktivt vil tilbyde et tidssvarende dankort i aftalens 7-årige 
løbetid. 
 

 Dankortet er endvidere reguleret ved en bekendtgørelse, som fastlæg-
ger, hvad Nets må opkræve fra forretningerne i den fysiske handel. 
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Samtidig gælder der et forbud mod, at forretningerne må opkræve ge-
byr af forbrugerne ved betaling med dankort i den fysiske handel.  

 
 Ved anvendelse af øvrige betalingskort og dankortet på internettet 

følger det af betalingstjenesteloven, at Nets ikke må opkræve urimeli-
ge gebyrer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med ge-
byrreglerne for betalingskort. 

 
Betalingsservice 
 Nets og bankerne er i realiteten enige om en aftale om videreførelse 

af Betalingsservice. Aftalen vil blive underskrevet, inden salget af 
Nets afsluttes.  
 

 Nets er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser, hvor der blandt 
andet gælder et forbud mod at misbruge en dominerende stilling fx 
for så vidt angår Betalingsservice. Det vil også være tilfældet efter et 
eventuelt salg.  

 
 Nets er omfattet af markedsføringsloven, som regulerer virksomhede-

res adgang til at ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer. 
Det vil også være tilfældet efter et eventuelt salg.  

 
NemID 
 NemID er en løsning, der er udviklet i samarbejde mellem staten og 

Nets DanID. Der er indgået kontrakt mellem staten (Digitaliserings-
styrelsen) og Nets om, at Nets driver NemID til og med 2015 med op-
tion på to gange et års forlængelse. Herefter skal kontrakten i udbud 
igen.  
 


