
Smuk Event A/S 
Att.: Trine Sørensen 
Birkevej 20 
8660 Skanderborg 

Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for 
Smuk Event A/S 

1. Afgørelse

Finanstilsynet meddeler hermed Smuk Event A/S dispensation fra § 81, stk. 1, i 
lov om betalinger efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger, for så vidt angår arrange-
mentet ”Footballvillage” under EURO2021 i perioden 11. juni 2021 til 13. juli 2021. 

2. Sagsfremstilling

Smuk Event A/S’ fremsendte den 22. januar 2021 en ansøgning til Finanstil-
synet om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger, for så vidt angår 
deres planlagte begivenhed ”Footballvillage” under EURO2021.  

Smuk Event A/S har tidligere ved skriftlig henvendelse den 11. november 
2019 anmodet erhvervsministeren om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om 
betalinger i forbindelse med afholdelse af arrangementet ”Fanzonen” under 
europamesterskabet i herrefodbold i 2020.  

Erhvervsministeren meddelte Smuk Event A/S dispensation den 21. de-
cember 2020 efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger til drift af kontantløse boder 
på følgende lokationer: 

• Ofelia Plads i perioden den 12. juni 2020 til den 13. juli 2020.
• Kongens Nytorv den 13., 18., 22., og 29. juni 2020.
• Rådhuspladsen den 13., 18., 22., og 29. juni 2020.
• Fælledparken den 13., 18., 22., og 29. juni 2020.

De danske myndigheder indførte efterfølgende restriktioner som følge af 
indsatsen for at afbøde og forsinke udbredelse af smitten af Covid-19 (co-
ronavirus) i Danmark. Smuk Event A/S blev heraf nødsaget til at aflyse de-
res planlagte arrangementer. 
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Det fremgår af arrangementets beskrivelse, at Smuk Event A/S i samar-
bejde med DBU skal stå for driften og afholdelse af ”Footballvillage” under  
EURO2021 i forbindelse med afholdelse af europamesterskabet i herrefod-
bold i 2021. 
 
Arrangementet afholdes i perioden 11. juni 2021 til 13. juli 2021 primært på 
Ofelia Plads, 1250 København K. Smuk Event A/S angiver yderligere, at de 
påtænker at drive arrangementer uden for det primære område på datoerne 
12. juni, 17. juni, 21. juni og 28. juni 2021. De sekundære arrangementer 
afvikles henholdsvis på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen, Trianglen og 
Kvægtorvet ved Øksnehallen. Disse lokationer vil kun have åbent for besø-
gende i 5-7 timer de respektive dage. Der vil ved de sekundære lokationer 
være en fysisk afgrænsning på 50 x 250 meter. 
 
Smuk Event A/S anfører, at de forventer 500.000 besøgende i ”Footballvil-
lage” på Ofelia Plads under hele perioden. Der vil være tale om salg af mad 
og drikke på alle pladserne, hvor besøgende vil have mulighed for at betale 
med diverse kreditkort samt forhåndsudstedte gavekort, som de forinden 
arrangementet vil reklamere med.  Der er gratis entré for alle, men begræn-
set antal pladser. 
 
Smukevent A/S anfører yderligere, at kontanthåndtering vil medføre admini-
strative og sikkerhedsmæssige udfordringer, da kontanthåndtering vil kræve 
bemanding til bankfunktionerne og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i for-
hold til transport af penge på pladsen og til døgnboks. Endvidere anfører 
Smuk event A/S, at fysisk begrænsning på pladsen yderligere komplicerer 
muligheden for at håndtere ovenstående funktioner.  
 
Sammenfattende er det Smukevent A/S’ opfattelse, at en dispensation vil be-
tyde, at begivenheden vil kunne afvikles med en væsentlig højere grad af 
sikkerhed for både deltagere og afviklere. 
 

3. Retsgrundlag  

Det følger af § 81, stk. 1, i lov om betalinger, at en betalingsmodtager er for-
pligtet til at modtage betalinger med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 
22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af lov om betalin-
ger, jf. dog § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af ud-
bytte og finansiering af terrorisme. 
 
Det fremgår ligeledes af lov om betalingers § 1, stk. 7, at erhvervsministeren 
kan dispensere helt eller delvist fra lovens § 81, der dermed ikke finder an-
vendelse 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 erhvervs-
ministeren gives mulighed for både at give konkrete og generelle dispensati-
oner. 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. være 
tilfældet, hvor det vil forekomme urimeligt byrdefuldt at lade lovens regulering 
finde anvendelse.  
 
Erhvervsministeren har ved brev af 9. januar 2020 delegeret dispensations-
beføjelsen til Finanstilsynet.  
 

4. Vurdering  

I henhold til Smuk Event A/S’ ”Footballvillage” er der tale om et arrangement 
af kort varighed, der afvikles inden for et afgrænset område. Der er ved denne 
type af arrangementer relativt store omkostninger forbundet med at etablere 
systemer til håndtering af kontanter i forhold til den samlede drift. 
 
Der er endvidere lagt vægt på, at Smuk Event A/S tidligere er blevet meddelt 
dispensation til samme arrangement, men at arrangementet efterfølgende 
blev aflyst som følge af Covid-19. 
 
Desuden følger det af Erhvervsministerens fastlagte praksis, at der er klar og 
entydig præcedens for at tildele dispensationer i lignende sager. Det følger af 
den fastlagte praksis, at der skal være tale om betalingsmodtager, der afvikler 
begivenheder af kort varighed, som kun forekommer én gang årligt, og som 
afvikles inden for et afgrænset område, førend der kan tildeles dispensation. 
 
Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at hensynet til ikke at 
pålægge betalingsmodtageren en urimeligt byrdefuld forpligtelse i denne sag 
vejer tungere end hensynet til forbrugerens mulighed for at betale med kon-
tanter. Smuk Event A/S meddeles derfor dispensation fra § 81, stk. 1, i lov 
om betalinger for så vidt angår ”Footballvillage” i perioden 11. juni 2021 til 13. 
juli 2021. 
 
Finanstilsynet bemærker, at Smuk Event A/S klart og tydeligt skal skilte med, 
at der ikke kan betales med kontanter på pladsen, så deltagere kan gøre sig 
bekendt med dette på forhånd.  
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 139, stk. 
1, i lov om betalinger.  
 
Det bemærkes, at Finanstilsynet har fremsendt en kopi af dette brev til Er-
hvervsministeriet og Forbrugerombudsmanden.  
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Med venlig hilsen  
 
Rikke-Louise Ørum Petersen 
Vicedirektør 
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