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Høringsnotat med forslag til lovendringer – nytt e-pengedirektiv 

(Direktiv 2009/110/EF) 

 

1 Innledning 

EØS-komiteen besluttet 10. november 2010 (beslutning nr. 120/2010) å endre EØS-avtalens 

vedlegg IX (Finanstjenester) slik at Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 

16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske 

penger, tilsyn med slik virksomhet, endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF, og 

om oppheving av direktiv 2000/46/EF skal innlemmes i avtalen.  

 

Direktiv 2009/110/EF (e-pengedirektivet) trer i kraft i EU 30. april 2011. Det er ikke fastsatt 

særskilt frist for gjennomføring for EØS-landene i EØS-komiteens beslutning. 

 

2 Nærmere om direktivet 

EU-Kommisjonen har i sin gjennomgang av det gjeldende e-pengedirektivet kommet 

til at dette har inneholdt begrensninger for utviklingen av et marked for e-penger. Ut fra 

betraktningen om at e-penger er en form for betalingstjeneste, har etableringen av 

betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF) åpnet for et modernisert og sammenhengende regelverk for 

alle tilbydere av betalingstjenester. Betalingstjenestedirektivet er tatt inn i EØS- avtalen og 

gjennomført i norsk rett ved endringslover av 4. juni 2010 nr 20 og 19. juni 2009 nr 81(privatrettslig 

del). 

  

I endringene som følger av nytt e-pengedirektiv (2009/110/EF) er først og fremst koblingen mot 

kredittinstitusjonsdirektivet (2006/48/EF) fjernet, og betalingstjenestedirektivets bestemmelser om 

bl.a. opprettelse av foretak og etableringsadgang innenfor EØS, system for beregning av løpende 

kapitalkrav og privatrettslige regler overfor kunder fått tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak. 

En annen sentral endring er at definisjonen av e-penger gjøres teknologinøytral for å hensynta den 

utvikling som vil finne sted, samtidig som virkeområdet presiseres. 

 

E-pengedirektivet er i utgangspunktet et fullharmoniseringsdirektiv, jf. artikkel 16. På enkelte 

områder åpner likevel direktivet for nasjonale valg og stiller på enkelte andre områder 

minimumskrav. Dette gjelder blant annet krav til startkapital, krav til plassering av innbetalte midler 

samt mulighet for å gjøre unntak fra direktivregulering for foretak der summen av utestående midler 

er under 5 mill euro.  

 

3 Gjeldende rett og forholdet til ny samlet finanslov 

E-penger er regulert i norsk rett gjennom egen lov om e-pengeforetak av 13. desember 2002 nr. 74, 

og gjennomfører EØS regler svarende til direktiv 2000/46/EF om adgang til å starte og utøve 

virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet. 

 

I Banklovkommisjonens arbeid med å utforme et utkast til en ny samlet finanslov, vil nytt e-

pengedirektiv bli innarbeidet og i stor grad dekket av fellesregler for finansforetak. Det er lagt opp 

til å gjennomføre en del av direktivets regulering i forskrifts form. Dette arbeidet forutsetter 

opphevelse av e-pengeforetaksloven.  
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Med utgangspunkt i at ny finanslov ikke vil være klar før etter gjennomføringsfristen for nytt e-

pengedirektivet i EU, anses det nødvendig å etablere en midlertidig regulering for gjennomføring av 

nytt e-pengedirektiv som kan virke inntil samlet finanslov foreligger.  

 

Dette høringsnotatet bygger på et utkast til gjennomføring av nytt e-pengedirektiv utarbeidet av 

Banklovkommisjonens sekretariatet, inntatt i notat til Finansdepartementet av 17. desember 2010. 

Det vurderes som hensiktsmessig at en slik overgangsordning ikke vanskeliggjør gjennomføringen 

av Banklovkommisjonen forslag til ny lov, slik dette er fremstilt i notatet.  

 

4 Lovteknisk løsning 

Det foreslås at direktivet kan gjennomføres med et nytt kapittel 4c i finansieringsvirksomhetsloven 

(lov 10. juni 1988 nr 40) som angir de mer overordnede bestemmelsene, bl.a krav om konsesjon 

mv. De mer spesielle materielle reglene foreslås inntatt i en ny forskrift om e-pengeforetak. 

Opplegget innebærer at e-pengeforetaksloven av 13. desember 2002 nr. 74 med forskrift kan 

oppheves før samlet finanslov blir vedtatt.  

 

I tillegg til at løsningen vil være tilpasset systemet ved et sannsynlig fremtidig regelverk, slik dette 

er presentert i foreløpig form, gjelder det forhold at finansieringsvirksomhetsloven inneholder 

regulering som er relevant i forhold til direktivets regulering av e-pengeforetak, særlig 

betalingstjenestedirektivets bestemmelser om krav til konsesjon mv. som er gjennomført i 

finansieringsvirksomhetsloven. Det fremstår derfor som et naturlig valg å innta ny og endret 

regulering i finansieringsvirksomhetsloven, og ikke som en videreføring av gjeldende e-pengelov. 

Av hensyn til Banklovkommisjonens arbeid med ny finanslov og fordi e-pengedirektivet inneholder 

regler som bare delvis sammenfaller med finansieringsvirksomhetslovens øvrige regulering, 

foreslås det at endringer i finansieringsvirksomhetsloven begrenses til de som anses nødvendige, og 

at den offentligrettslige delen av e-pengedirektivet i hovedsak gjennomføres ved forskrift som gis 

med hjemmel i nye lovbestemmelser i finansieringsvirksomhetsloven. Det vises i denne 

sammenheng forøvrig til begrunnelsen i Prop. 84 L (2009-2010) s. 15 flg. for tilsvarende løsning 

ved gjennomføring av betalingstjenestedirektivet. 

 

Forslaget innebærer således gjennomføring av direktivet med de materielle reglene for e-

pengeforetakenes virksomhet inntatt i en ny forskrift om e-pengeforetak. I en slik forskrift vil noen 

av de nå gjeldende reglene i e-pengeforetaksloven kunne videreføres, samt visse regler i forskrift av 

15. april 2003 nr. 465 om e-pengeforetak. I tillegg vil noen av bestemmelsene i forskrift av 1. juli 

2010 nr. 1049 om betalingsforetak få tilsvarende anvendelse. Det nærmere innholdet i 

forskriftsreguleringen vil bli gjenstand for særskilt høring, og behandles ikke videre her.  

 

5 Forholdet til finansavtalelovens regler 

En del av de privatrettslige reglene i betalingstjenestedirektivet 2007/64/EF (særlig Title III) vil 

også gjelde for e-pengevirksomhet. Det følger av betalingstjenestedirektivet artikkel 30 nr. 1 at Title 

III gjelder for «payment transactions». Utstedelse av elektroniske penger vil være en form for 

«payment transaction», jf. blant annet definisjonen i artikkel 4 nr. 5, samt artikkel 4 nr. 23 

(«payment instruments»). Av formålsparagraf  9 følger det også klart at betalingstjenestedirektivets 

regler også gjelder for utførelsen av betalingstransaksjoner hvor midlene er elektroniske penger.  

 

Dette innebærer at reglene i finansavtaleloven om utførelse av betalingstjenester også gjelder for 

utstedelse av elektroniske penger. Det vises ellers til at «payment service provider» omfatter 
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«electronic money institutions», jf. betalingstjenestedirektivet artikkel 1 nr. 1 bokstav b). Dette har 

imidlertid mer å gjøre med at e-pengeforetak også skal kunne drive betalingsoverføringsvirksomhet, 

jf. forslaget til ny § 4c-2 første ledd. 

 

I finansavtaleloven § 11 første ledd er betalingstjenester definert nærmere. Etter bokstav b) omfattes 

gjennomføring av betalingstransaksjoner. Dette er definert i loven § 12 bokstav a), jf. også 

definisjonen av «payment transaction» i betalingstjenestedirektivet artikkel 4 nr. 5. 

Finansavtalelovens regler om betalingstjenester vil således komme til anvendelse i forhold til 

utstedelse av elektroniske penger.  

 

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene 

  

Til § 4c-1 

 

Første ledd inneholder en definisjon av elektroniske penger som er i samsvar med e-

pengeforetaksloven § 1-1. Med elektroniske penger menes en pengeverdi representert ved en 

fordring på utstederen som er lagret på elektronisk medium utstedt etter mottak av midler, og er 

anerkjent som betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen. 

 

Direktivet likestiller i definisjonen i artikkel 2 nr 2 magnetisk lagrede e-penger med elektronisk 

lagrede e-penger, uten at dette synes å nødvendiggjøre en presisering av ordlyden. 

 

Noen særlige spørsmål i forhold til avgrensing av gjeldende e-pengelovs virkeområde har gjentatte 

ganger vært tatt opp med Finanstilsynet. Virkeområde presiseres noe i fortalen til nytt e-

pengedirektiv. 
 

Av direktivets fortale avsnitt 5 fremgår det (dansk oversettelse): 

”Dette direktiv finder kun anvendelse på udbydere af betalingstjenester, der udsteder 

elektroniske penge. Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på pengeværdi lagret på 

specifikke forudbetalte instrumenter, der er udformet med henblik på at opfylde præcise 

formål, og som kun kan anvendes i begrænset omfang, enten fordi de kun giver indehaveren 

af elektroniske penge mulighed for at erhverve varer eller tjenester i udstederen af 

elektroniske penges forretningslokaler eller inden for et begrænset net af tjenesteudbydere i 

henhold til en forretningsaftale indgået direkte med en professionel udsteder, eller fordi de 

kun kan benyttes til erhvervelse af et begrænset udvalg af varer eller tjenester. Et instrument 

bør betragtes som et instrument, der kun kan benyttes inden for et begrænset net, hvis det 

kun kan benyttes til erhvervelse af varer og tjenester i en bestemt forretning eller 

forretningskæde eller til erhvervelse af et begrænset udvalg af varer og tjenester, uanset 

salgsstedets geografiske placering. Sådanne instrumenter kunne omfatte butikskort, 

benzinkort, medlemskort, kort til den kollektive trafik, spisebilletter eller billetter til tjenester 

(såsom billetter til børnepasning eller billetter til sociale ydelser eller ordninger, der støtter 

ansættelse af personale til udførelse af husholdningsopgaver som f.eks. rengøring, strygning 

eller havearbejde), der eventuelt er omfattet af bestemte skatte- eller arbejdsmarkedsregler, 

der er udformet med henblik på at fremme anvendelsen af sådanne instrumenter for at 

opfylde målsætningerne i sociallovgivningen. I de tilfælde hvor et sådant specifikt instrument 

udvikler sig til et generelt instrument, bør undtagelsen fra dette direktivs anvendelsesområde 

ikke længere finde anvendelse. Instrumenter, der kan benyttes i forretninger, der optræder 

på en liste, bør ikke undtages fra dette direktivs anvendelsesområde, da sådanne 
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instrumenter typisk er beregnet til anvendelse blandt et netværk af tjenesteudbydere, der er i 

stadig vækst.” 

 

Disse hensyn gjenspeiles i e-pengedirektivets henvisning i artikkel 1 nr 4 til betalingstjeneste 

direktivets artikkel 3(k). Finanstilsynet har mottatt en rekke henvendelser i forhold til 

kollektivtransport og bompengeselskaper som opererer med elektroniske kort eller brikker, 

hvor forholdet til någjeldende e-pengelovs virkeområde blir utfordret. Etter någjeldende 

e-pengelov har ikke løsningen vært helt klar i de tilfeller der for eksempel flere trafikk- eller 

bompengeselskaper inngår i en ordning med felles kort eller brikke. Finanstilsynet legger til 

grunn at denne typen begrensede tjenester som tilbys som forhåndsbetalte abonnements-

ordninger ikke er ment å være omfattet av konsesjonskrav i forhold til nytt e-pengedirektiv. 

 

Videre følger det av direktivets fortale avsnitt 6 at: 

”Ligeledes bør direktivet ikke finde anvendelse på en pengeværdi, der anvendes til køb af 

digitale varer eller tjenester, der indebærer, at operatøren, i kraft af varens eller tjenestens 

karakter tilføjer en reel værdi, f.eks. i form af adgangs-, søge- eller leveringsfaciliteter, 

forudsat at varen eller tjenesten kun kan anvendes ved hjælp af digitalt udstyr som f.eks. en 

mobiltelefon eller en computer, og forudsat at telekommunikations-, digital- eller 

informationsteknologi-operatøren ikke udelukkende agerer som formidler mellem brugeren 

af betalingstjenester og leverandøren af varer og tjenesteydelser, såsom hvor en 

mobiltelefonabonnent eller abonnent på et andet digitalt netværk betaler 

netværksoperatøren direkte, og der hverken er et direkte betalingsforhold eller et direkte 

debitor/kreditorforhold mellem netværksabonnenten og en eventuel tredjemand, der leverer 

de varer og tjenester, der indgår i transaktionen”. 

 

Fra teleoperatører har Finanstilsynet mottatt spørsmål om hvordan betalingstjenesteregelverket, 

dagens e-pengelov og nytt e-pengedirektiv er å forstå i forhold til tjenester utover ordinære 

samtaletjenester som disse tilbyr. En del av disse spørsmål er løst gjennom regelverket for 

betalingstjenester og nytt e-pengedirektiv. Finanstilsynet forstår fortalen sitert over, slik at 

operatørene nå kan tilby tjenester og varer fra tredjeparter, uten særskilt tillatelse som 

betalingsforetak eller e-pengeforetak, dersom det er snakk om digitale varer og operatørenes 

medvirkning tilfører en egenverdi i form av tilgangs- , distribusjons-  eller søketjenester og varen 

eller tjenesten bare kan benyttes i digitale innretninger som mobiltelefoner eller datamaskiner. 

Finanstilsynet forstår dette slik at betalingstjenester for andre varer og tjenester enn digitale, krever 

egen tillatelse etter dette regelverket selv om operatørene tilfører egenverdi til betalingstjenesten. 
 

Annet ledd fastsetter krav om konsesjon for å drive virksomhet som e-pengeforetak. Etter direktiv 

2009/110/EF artikkel 1 kan e-pengevirksomhet drives av e-pengeforetak og for øvrig av de foretak 

og institusjoner som omfattes av betalingstjenestedirektivet med unntak av betalingsforetak, det vil 

si kredittinstitusjoner, postgiroforetak og sentralbanker. For øvrig følger det av direktivet artikkel 10 

at andre foretak bare kan drive e-pengevirksomhet i henhold til konsesjon som e-pengeforetak. Det 

følger av tredje ledd at et finansieringsforetak eller et betalingsforetak også kan gis tillatelse til å 

drive e-pengevirksomhet.  

 

I samsvar med dette er det angitt at elektroniske penger bare kan utstedes av banker, e-pengeforetak 

og av finansieringsforetak eller betalingsforetak som etter denne lov har tillatelse til å drive slik 

virksomhet her i riket, samt utenlandske kredittinstitusjoner og e-pengeforetak som har adgang til å 
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drive slik virksomhet her i riket. Etter bestemmelsens annet ledd annet punktum kan elektroniske 

penger også utstedes av postgirokontorer og Norges Bank for så vidt dette følger av ellers gjeldende 

lovgivning. Postgirovirksomhet er ikke lenger aktuelt i Norge, men krav om fullharmonisering 

tilsier at forholdet inntas i bestemmelsen. 

 

Tredje ledd åpner for at e-pengeforetak med konsesjon fra annen stat innenfor EU/EØS området har 

adgang til å drive virksomhet som e-pengeforetak her i riket. Dette følger av E-pengedirektivet 

artikkel 3 nr. 1, og er i samsvar med gjeldende rett, jf. e-pengeforetaksloven § 1-1, sparebankloven 

§ 24 og forretningsbankloven § 19 første ledd.  
 

Til § 4c-2 

 

Paragrafen viderefører deler av bestemmelsene i e-pengeforetaksloven § 1-3. Det vises til Ot.prp. 

nr. 92 (2001-2002) om lov om e-pengeforetak side 47. Paragrafen er utformet i samsvar med 

reglene i det nye e-pengedirektivet 2009/110/EF som i stor grad sammenstiller virksomhetsområdet 

til e-pengeforetakene med virksomhetsområdet til betalingsforetakene etter betalingstjeneste-

direktivet 2007/64/EF. Bestemmelsene i første til tredje ledd er utformet på grunnlag av det nye e-

pengedirektivet artiklene 1 nr. 1 bokstav b) og 6, mens fjerde ledd bygger på direktivets artikkel 7.   

 

Første ledd fastslår i samsvar med utkastet § 4c-1 at utstedelse av elektroniske penger krever 

tillatelse som e-pengeforetak. Etter direktivet artikkel 6 nr. 1 bokstav a) gir imidlertid tillatelse til å 

drive virksomhet som e-pengeforetak også adgang til å utføre betalingstjenester som nevnt i utkastet 

til ny § 4b-1 første ledd. Det er i første ledd bokstav b) presisert at dette også inkluderer omsetning 

av valuta i forbindelse med betalingstransaksjoner med utlandet. E-pengedirektivet artikkel 6 nr. 1 

begrenser e-pengeforetaks adgang til å gi kreditt ved regler tilsvarende de som gjelder for 

betalingsforetak, jf. forskrift om betalingsforetak § 3. Disse bestemmelsene er inntatt i første ledd 

bokstav c). Bestemmelsen gjelder også i forhold til midler som e-pengeforetak mottar fra kunder i 

forbindelse med utstedelse av elektroniske penger, jf. direktivet artikkel 6 nr. 1 annet ledd.  

  

 

Annet ledd første punktum fastslår generelt at e-pengeforetaket for øvrig ikke har adgang til å motta 

innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten, jf. direktivet artikkel 6 nr. 2. 

Betaling mottatt av e-pengeforetak ved utstedelse av e-penger – eller ved utførelsen av 

betalingstjenester – regnes imidlertid ikke som innskudd, jf. direktivet artikkel 6 nr. 3. I samsvar 

med direktivet artikkel 6 nr. 3 skal således e-pengeforetak uten ugrunnet opphold utstede 

elektroniske penger for de betalingsmidler som mottas fra kunder, jf. annet ledd annet punktum. 

Videre følger det av annet ledd tredje punktum at e-pengeforetak ikke har adgang til å svare renter 

av elektroniske penger, jf. direktivet artikkel 12.  

 

Tredje ledd bygger på e-pengedirektivet artikkel 7 som i hovedsak gir reglene i 

betalingstjenestedirektivet artikkel 9 tilsvarende anvendelse. Etter første punktum skal 

betalingsmidler som et e-pengeforetak har mottatt ved utstedelse av elektroniske penger separeres 

fra foretakets egne midler. Etter direktivet artikkel 7 nr. 3 gjelder det samme for betalingsmidler 

som e-pengeforetaket mottar fra kunder i forbindelse med utføringen av betalingsoverføring som 

nevnt i første ledd bokstav a), jf. annet punktum. 
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§ 4c-3  

I første ledd fastsettes det at bestemmelsene i §§ 2-2 - 2-5, § 3-2, § 3-6 samt §§ 3-8 til 3-15 og 

§ 4b-4 skal gjelde tilsvarende for e-pengeforetak. Det vises til at bestemmelsene om 

selskapsorganer mv. i kapittel 3 er egnet til å gjennomføre de relevante delene i direktivet 

tilsvarende som for betalingsforetak, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 4b -2. I tillegg skal reglene 

om eierprøving gjelde tilsvarende for e-pengeforetak, jf e-pengedirektivet artikkel 3 nr 3. Retten til 

å utveksle transaksjonsopplysninger er gitt yter betalingstjenester når dette er nødvendig for å sikre 

forebygging, etterforskning og oppklaring av bedrageri. Det vises til Prop. 84 L (2009-2010) s 27 

flg. 

 

Annet ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler om e-pengeforetak, herunder 

regler om organisering, virksomhet, kapitalkrav, eierforhold, sikring av midler, innløsning av 

elektroniske penger, bruk av agenter og oppdragstakere, vilkår for tillatelse, tilbakekall av tillatelse, 

nemndsbehandling av tvister og tilsyn i forskrift. Bestemmelsen gir departementet nødvendig 

hjemmel for å kunne fastsette detaljerte regler om e-pengeforetak i samsvar med direktiv 

2009/110/EF. Det vises til nærmere omtale om valg av lovteknisk løsning foran. 

 
Tredje ledd inneholder hjemmel for departementet til å gjøre unntak fra bestemmelser om e-

pengeforetak gitt i eller i medhold av lov. Dette åpner for å gjøre unntak som nevnt i direktivets 

artikkel 9 for foretak der utstedte e-penger ikke overstiger 5 mill euro. Unntaket tilsvarer gjeldende 

e-pengelov § 1-2, jf. Ot.prp. nr. 92 side 19. 

 

6.1 Merknader til andre lovendringer mv. 

Finansieringsvirksomhetsloven § 3-16 første ledd: 

Utvidelsen gjennomfører endringene i bankdirektivet (Direktiv 2006/48/EF) artikkel 4, jfr  

e-pengedirektivet artikkel 20 om tillatte tjenester en finansinstitusjon kan drive. Bankdirektivet er 

gjennomført i norsk rett. 

 

I forhold til konsernkapittelet, særlig § 2a-6 første ledd, er det et spørsmål om e-pengeforetak skulle 

vært nevnt på linje med betalingsforetak som selskaper som kan inngå i finanskonsern. Det vises til 

at dette ikke har vært inntatt under någjeldende regulering av e-pengeforetak i egen lov. Uansett 

antas det et e-pengevirksomhet vil falle inn under sekkebestemmelsen om tilknyttet virksomhet, jfr 

første ledd bokstav g eller betraktet som et særskilt betalingsforetak. Det vurderes derfor ikke som 

nødvendig å presisere dette særskilt. 

 

Verdipapirhandelloven § 8-1 første ledd nr 6  

Bestemmelsen foreslås opphevet. En eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med 

forskriftsreguleringen ut fra hensynet til fullharmonisering.  

 

Lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a 

(rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)  

 

Det foreslås at § 7 første ledd bokstav f) oppheves da den anses å være dekket av bokstav d). Det 

vises til at finansieringsvirksomhetslovens § 3-6 foreslås gjørt gjeldende for e-pengeforetak. 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?307l0064
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7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som det fremgår over anser Finanstilsynet at saken i hovedtrekk er av teknisk karakter. 

Det nye e-pengedirektivet, sammen med nytt betalingstjenestedirektiv, åpner imidlertid for at 

foretak med andre typer av konsesjoner, kanskje særlig kortselskaper med 

finansieringsvirksomhetskonsesjon, vil velge å videreføre virksomheten som e-pengeforetak eller 

betalingsforetak (Det følger av direktivet at e-pengeforetak vil kunne utføre betalingstjenester, 

men ikke vice versa), og derved få redusere kravet til kapital og tilsynsoppfølging. Det er 

imidlertid vanskelig nå å si noe om omfanget av utviklingen. 

 

Det skal videre bemerkes at det for tiden kun eksisterer tre foretak med norsk konsesjon 

som e-pengeforetak, men ingen av disse har noe omfattende virksomhet. Det har tidligere vært 

noen flere, men disse er enten avviklet eller har flyttet virksomheten utenlands. (Det følger av 

direktivet at foretak med gjeldende konsesjon kan få den videreført) 

 

En av årsakene til at e-pengetjenester ikke har fått gjennomslag i Norge, er effektive og rimelige 

løsninger for betalingskort knyttet til bankkonti sammenliknet med andre land. E-pengeforetak har 

ikke vist seg konkurransedyktige ved eventuell deltakelse i de etablerte betalingssystemene. Det er 

Finanstilsynets syn at det er fremdeles usikkert om endringene som følger av direktivet vil endre 

dette bildet.  

 

Det synes som særlig mobiltelefonselskapene er den gruppen som viser størst interesse knyttet til 

nytt e-pengedirektiv. Direktivet tar i fortalen opp avgrensing av direktivets virkeområde, bla. i 

forhold til tilbydere av tjenester levert via mobiltelefoner.  
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Vedlegg: Forslag til lov 

 

Lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, nytt Kapittel 4c skal 

lyde: 

 

Kapittel 4c. E-pengevirksomhet 

 

§ 4c-1 Utstedelse av elektroniske penger 

(1) Med elektroniske penger menes en pengeverdi lagret på et elektronisk medium som er 

utstedt etter mottak av midler for å utføre betalingsoverføringer, og som er anerkjent som 

betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen. 

(2) Elektroniske penger kan bare utstedes av foretak som har tillatelse til å drive virksomhet 

som e-pengeforetak og kredittinstitusjoner som nevnt i § 1-4 første ledd nr. 1 og 4. Norges Bank og 

postgirokontorer kan også utstede elektroniske penger for så vidt dette følger av ellers gjeldende 

lovgivning. 

 (3) E-pengeforetak med hovedsete i annen stat i EØS kan etablere og drive e-

pengevirksomhet gjennom filial eller drive grensekryssende virksomhet her i riket uten tillatelse 

etter denne lov, dersom foretaket har tillatelse til å drive virksomhet i hjemstaten og er undergitt 

tilsyn fra myndighetene der. Dette gjelder bare virksomhet som foretaket kan drive etter tillatelse i 

hjemstaten, og som Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å anerkjenne. 

 

 

§ 4c-2 Konsesjon til e-pengeforetak 

(1) Tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak gir adgang til å utstede elektroniske 

penger og, med mindre annet er fastsatt i tillatelsen, til å utføre: 

a) alle, eller én eller flere former for betalingsoverføring og andre betalingstjenester som 

omfattes av finansavtaleloven § 11 første ledd, 

b) omsetning av valuta i forbindelse med utstedelse av elektroniske penger og 

betalingstransaksjoner med utlandet, jf. reglene i kapittel 4a,  

c) kredittyting innenfor fastsatte kredittgrenser ved gjennomføringen av oppdrag om 

betalingsoverføring dersom kreditten ikke ytes av midler mottatt ved utstedelse av 

elektroniske penger eller betalingsoverføring, og er kortsiktig og skal tilbakebetales senest 

innen 12 måneder. 

 (2) Et e-pengeforetak har ikke adgang til å motta innskudd eller andre 

tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten. Betalingsmidler som et e-pengeforetak har mottatt 

fra kunder som betaling for elektroniske penger, skal uten ugrunnet opphold omgjøres til 

elektroniske penger. E-pengeforetak har ikke adgang til å svare renter av elektroniske penger. 

 (3) Betalingsmidler som et e-pengeforetak har mottatt ved utstedelse av elektroniske penger, 

skal plasseres på særskilte konti som betrodde midler uten at foretakets øvrige kreditorer eller andre 

kan søke dekning i midlene. Det samme gjelder betalingsmidler som e-pengeforetaket mottar fra 

kunder i forbindelse med utføringen av betalingsoverføring som omfattes av første ledd. 
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§ 4c-3 Alminnelige regler, forskrifter mv. 

(1) Reglene i §§ 2-2 til 2-5, § 3-2, § 3-6 samt §§ 3-8 til 3-15 og § 4b-4 gjelder tilsvarende for 

e-pengeforetak.  

(2) Departementet kan fastsette nærmere regler om e-pengeforetak, herunder regler om 

organisering, virksomhet, kapitalkrav, eierforhold, sikring av midler, innløsning av elektroniske 

penger, bruk av agenter og oppdragstakere, vilkår for tillatelse, tilbakekall av tillatelse, 

nemndsbehandling av tvister og tilsyn.  

(3) Departementet kan i forskrift unnta visse former for e-pengevirksomhet og e-

pengeforetak helt eller delvis fra bestemmelser om e-pengeforetak gitt i eller i medhold av lov. 

 

 

Andre lovendringer mv. 

 

Lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner  

 

§ 1-2 syvende ledd oppheves. 

 

§ 1-4 første ledd tilføyes: 

6. e-pengeforetak som etter reglene i kapittel 4c har tillatelse til å drive slik virksomhet. 

 

Nåværende nr. 6 blir nr. 7. 

 

§ 3-16 Virksomhetens omfang endres som følger: 

(1) Finansieringsforetak kan bare drive finansieringsvirksomhet og valutavirksomhet samt 

virksomhet som naturlig henger sammen med dette. Finansieringsforetak kan også gis tillatelse til 

å drive virksomhet som betalingsforetak etter § 4b-2 første ledd, eller tillatelse til å drive 

virksomhet som e-pengeforetak etter § 4c-2. I så fall kan det settes som vilkår at slik virksomhet 

drives i eget foretak. 

(2) Vedtektene skal ha bestemmelser om hva slags finansieringsvirksomhet, 

valutavirksomhet, betalingstjenestevirksomhet og e-pengevirksomhet det enkelte foretak skal kunne 

drive.  

(3) Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at et foretak midlertidig driver eller 

deltar i driften av annen virksomhet i den utstrekning det er nødvendig for å få dekning av krav. 

Finanstilsynet kan kreve at foretaket opphører med slik virksomhet innen en fastsatt frist.  

 

§ 4b-1 første ledd nr. 2 endres som følger: 

2. foretak som utsteder betalingsmidler i form av elektroniske penger etter reglene i kapittel 

4c, 

 

 

Lov av 25. juni 1999 nr 46 om finansavtaler og finansoppdrag  

 

§ 35 sjette ledd endres som følger: 

 

 (6) Det kan avtales at bestemmelsene i første til tredje ledd samt femte ledd ikke skal gjelde for 

småpengeinstrumenter som anvendes anonymt, eller dersom institusjonen av andre grunner knyttet 

til betalingsinstrumentets karakter ikke vil kunne bevise at en betalingstransaksjon ble autorisert. 
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Det kan avtales at fjerde ledd ikke skal gjelde for småpengeinstrumenter som ikke kan sperres for 

bruk. For elektroniske penger som definert i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og 

finansinstitusjoner kap 4c-1 gjelder likevel første til fjerde ledd med mindre institusjonen ikke kan 

sperre kontoen eller betalingsinstrumentet.  

 

Lov av 29. juni 2007 nr 75 om verdipapirhandel 

 

§ 8-1 første ledd nr 6 oppheves. 

 

Nåværende nr. 7 blir nr. 6. 

 

Lov av 23. mai 2003 nr 35 om visse sider av elektronisk handel og andre 

informasjonssamfunnstjenester  

§ 6 første ledd bokstav h) endres til: 

 

h) utstedelse av elektroniske penger av en institusjon som går inn under et unntak gitt i medhold av 

lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kap 4c-3 tredje ledd, og   

 

Lov av 1. april 2005 nr 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg 

XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)  

 

§ 7 første ledd bokstav f) oppheves. 

 

Andre endringer  

Lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak oppheves. 

Forskrift av 15. april 2003 nr. 465 om e-pengeforetak oppheves. 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-20021213-074.html&1-1
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-20021213-074.html&1-1
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-20021213-074.html&1-1

