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Høringssvar - forskrift om betalingstjenester - gjennomføring av EØS-regler 
om forretningsbaserte fullmakttjenester 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 05.07.2018 vedrørende forslag til ny forskrift om 
betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av EUs 
reviderte betalingstjenestedirektiv (2015/2366/EU), også omtalt som PSD2. 

Statistisk sentralbyrå har gjennomgått høringsforslaget spesielt for å se om forskriften kan ha en betydning 
for rammebetingelsene for framtidig produksjon av statistikk der det er ønskelig å bruke opplysninger 
knyttet til betalinger i et større omfang og på flere områder enn tidligere. 

En kartlegging av kilder til opplysninger om betalingstjenester som Statistisk sentralbyrå har utført viser at 
aktører som i dag har oppgaver tilsvarende de som betalingsfullmektiger kan få etter at EØS-reglene om 
forretningsbaserte fullmakttjenester er innført, prosesserer betalinger i separate betalingsløsninger. Om 
denne trenden fortsetter vil det bare være betalingsfullmektiger som har oversikt over hvilke typer betalinger 
som finner sted ved bruk av en rekke nye betalingstjenester i Norge. Statistisk sentralbyrå vil derfor ha 
behov for å innhente opplysninger om en betydelig andel betalinger fra disse aktørene etter at forskriften har 
trådt i kraft i stedet for kildene vi har brukt hittil. 

I forslaget til ny forskrift, kapittel 2, § 5 om vilkår for fullmakttjenester, legges det opp til at aktører som 
tilbyr avtale om betalingsfullmakt ikke skal «benytte, lagre eller på annen måte bruke tilgang til 
opplysninger for andre formål enn utføring av fullmakttjenesten i samsvar med betalerens uttrykkelige 
anmodning, og ikke be om sensitiv betalingsinformasjon knyttet til betalingskontoene», jf. § 5, (4). 

Det er ingen tilsvarende formuleringer i dagens regelverk knyttet til betalingstjenester. Betalingsfullmektiger 
ser til å bli satt i en særstilling der adgangen til å lagre og videresende data kan oppfattes å bli mer begrenset 
enn den som generelt følger av den nye personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38), som trer i kraft 
når EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av personvernforordningen ((EU) 2016/679) trer i kraft. 
Den nye personvernforordningen vil blant annet ikke være til hinder for utlevering av data til 
statistikkformål. 

I høringsnotatet drøfter departementet rekkevidden av PSD2 artikkel 94 nr. 2, som igjen danner 
utgangspunktet for bestemmelsene i§ 5, (4). Det gis uttrykk for en oppfatning om at motstriden mellom 
personvernforordningen og PSD2 ikke er tilsiktet, men konsekvensene når det gjelder betalingsfullmektigers 
mulig for å behandle og utlevere data synes uklare. Det er ønskelig at disse avklares bedre. 

Statistisk sentralbyrå stiller på dette grunnlag spørsmål ved om de foreslåtte bestemmelsene i§ 5 (4) og§ 6 
d) i utkast til ny forskrift kan oppfattes å bety en begrenset mulighet til å oppbevare og utlevere data knyttet 
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til betalingstransaksjoner i forhold til i dag, der ressursbruken kan bli betydelig på å innhente tillatelser fra 
tjenestebrukere for å få informasjon til offisiell statistikk. Vi vil påpeke at det er viktig at regelverket er 
tilrettelagt for at tilbydere av betalingstjenester skal kunne lagre data som er relevante og nødvendige for 
statistikkformål. 
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fagdirektør 


