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Høring over forslag til lov om betalinger
Til høring omkring forslag til lov om betalinger har Dansk Live følgende bemærkninger vedr. §81 om pligten
til at modtage kontanter.
Som organisation for Spillesteder og Festivaler oplever Dansk Live, at der i det senere par år har været stor
interesse for at indføre kontantfri systemer på især større festivaler, og finder det ærgerligt, at der med
implementeringen af lovforslaget fortsat vil følge en pligt til at skulle modtage kontanter ved alle
betalingssteder.
Dansk Live finder, at denne tilgang i udgangspunktet er begrænsende og foreslår i stedet, at
betalingsmodtagere frit skal kunne vælge om de vil tage imod kontanter eller ej på alle tider af døgnet. Dog
anerkendes det, at der i nogle betalingsmiljøer kan være et beskyttelsesværdigt hensyn til, at
betalingsmodtagere skal tage imod kontanter. Dette gælder imidlertid ikke i alle betalingssituationer.
For korterevarende events, som f.eks. festivaler mv. er det stor belastning at skulle håndtere kontanter, ved
hver enkelt salgsbod. Det er samtidig både dyrt, besværligt og usikkert at håndtere kontanter og man er
mere sårbar overfor røverier. Endelig kan kontanthåndtering også øge risikoen for fejlekspeditioner og
svind.
Derfor er der i de seneste par år gjort en række tiltag for at udvikle og implementere kontantfrie områder
på festivaler mv. Her er erfaringen, at publikum er ganske teknologiparate og at langt de fleste betalinger
foregår med kort. Med centrale vekselsteder fra kontanter til kontantfri løsninger er lovgivningen blevet
imødekommet, men det ville den givet også, såfremt festivalen mv. ikke var bundet af pligten til at
modtage kontanter.
Vi håber derfor, at der på baggrund af høringen laves en afgræsning af hvilke betalingsmodtagere der er
forpligtet til at tage imod kontanter og hvilke der ikke er, fremfor at skære alle betalingsmodtagere over
samme kam. Dermed vil for eksempel festivaler kunne undtages fra kravet.
Fastholdes den genelle pligt til at modtage kontanter mener Dansk Live at man på grund af
sikkerhedssituationen i restaurationsmiljøet bør udarbejde en forsøgsordning, der gælder for spillesteder,
hvor der ikke er pligt til at modtage kontanter mellem 19‐22.
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