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LUMAGICA 

Att.: Nadja Kalnæs 

CVR-nummer: 27923712 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for LU-

MAGICA 

 

1. Afgørelse  

Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger LUMA-

GICA dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår LU-

MAGICA - Spooky LumiNights, der afholdes den 8. oktober til den 31. oktober 

2021. 

 

2. Sagsfremstilling  

LUMAGICA fremsendte den 11. maj 2021 en anmodning til Finanstilsynet om 

dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår virksomhe-

dens planlagte begivenhed LUMAGICA - Spooky LumiNights. 

 

LUMAGICA – Spooky LumiNights” er ifølge LUMAGICA en visuel nyska-

bende lysfestival. Et interaktivt kunstnerisk lysunivers, hvor gæster bliver ført 

igennem særlige rum og scener. Gæster kan få adgang til oplevelsen ved at 

købe en billet. Billetten giver adgang til en bestemt dag. De besøgende vil 

forud for arrangementet blive gjort opmærksomme på, at det er en kontantfri 

oplevelses-park gennem LUMAGICAs hjemmeside og på sociale medier in-

den for en uge efter modtaget dispensation. 

 

Begivenheden afholdes på Jernbjerggaard - C. A. Olesensvej 2, 4200 Sla-

gelse. 

 

Virksomheden ønsker at blive kontantløs under begivenhedens afholdelse, 

da det vil højne sikkerheden for både medarbejdere og gæster, og da kon-

tanter er dyre at håndtere under en sådan begivenhed med mange gæster, 

der afholdes i en begrænset periode.  

 

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. 

30. juli 2021 
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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 betalinger § 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.  

 

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 LUMAGICA - Spooky LumiNights er der tale om et arrangement 

af kort varighed, der afvikles inden for et afgrænset område. Ydermere er der 

ved denne type arrangementer relativt store etableringsomkostninger forbun-

det med at etablere systemer til håndtering af kontanter i forhold til den sam-

lede drift. Desuden følger det af Erhvervsministerens fastlagte praksis, at der 

er klar og entydig præcedens for at tildele dispensationer i lignende sager.  

 

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. LUMAGICA meddeles derfor dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om 

betalinger for så vidt angår LUMAGICA - Spooky LumiNights den 8. oktober 

til den 31. oktober 2021.  

 

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.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Rikke-Louise Ørum Petersen 

Vicedirektør 
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