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6 miljoner 1000-kronorssedlar  
ogiltiga om 6 veckor 

Årsskiftet närmar sig då de äldre versionerna av 50- och 1000-
kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga som betalningsmedel. 
Under året har totalt 8 miljoner äldre 1000-kronorssedlar kommit in till 
Riksbanken men fortfarande finns 6 miljoner snart ogiltiga 1000-
kronorssedlar kvar ute i samhället.   
 
– Vi vill påminna alla som fortfarande har 50- eller 1000-kronorssedlar utan fo-
lieband att antingen använda dem när man betalar eller sätta in dem på ett 
bankkonto senast den 31 december i år, säger Christina Wejshammar, enhets-
chef på Riksbanken.  
 
Under året har totalt 8 miljoner äldre 1000-kronorssedlar kommit in till Riks-
banken men fortfarande återstår 6 miljoner sedlar till ett värde av 6 miljarder 
kronor.   
 
– Var ute i god tid eftersom det kan finnas begränsningar för bank och handel 
att ta emot kontanter. Bankerna kan ta emot äldre 50- och 1000-
kronorssedlarna utan folieband för insättning på konto till och med den 28 
februari 2014, fortsätter Christina Wejshammar. 
 
Riksbanken får många frågor om de snart ogiltiga sedlarna. Detta kan vara bra 
att känna till: 

• Enklaste sättet att göra sig av med 50- och 1000-kronorssedlarna utan 
folieband är att använda dem att betala med eller att sätta in dem på 
ett bankkonto. 

• Var ute i så god tid som möjligt eftersom det kan finnas begränsningar 
för bank och handel att ta emot kontanter. Tänk på att bankerna tilläm-
par lagen om åtgärder mot penningtvätt. Det innebär att du kan be-
höva legitimera dig när du vill sätta in dina sedlar och att du kan få frå-
gor om varifrån pengarna kommer.  

• Om man fortfarande har ogiltiga sedlar kvar efter den 28 februari 2014 
kan man vända sig till Riksbanken, som mot en avgift, kan ta emot sed-
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larna för insättning på bankkonto. Riksbanken tillämpar regler mot 
penningtvätt. 

• Den 31 oktober 2013 fanns det sedlar och mynt till ett värde av 85 mil-
jarder. 

• Sverige får nya sedlar och mynt med start 2015. De nya sedlarna får nya 
säkerhetsdetaljer med bättre skydd mot förfalskningar och de nya myn-
ten blir mindre och lättare. 

Det finns idag två versioner av 50- och 1000-kronorssedlarna. Det är de äldre 
versionerna, de utan folieband, som blir ogiltiga efter den 31 december 2013. 
De nyare versionerna, med folieband, är giltiga även efter årsskiftet. Anled-
ningen till att de äldre sedlarna blir ogiltiga redan nu är att minska antalet sed-
lar och sedelversioner inför det stora sedel- och myntutbytet som startar 2015. 

Ogiltiga sedlar efter den 31 december 2013 

       
 
Äldre 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband blir ogiltiga efter den 31 de-
cember 2013. 

Giltiga sedlar efter den 31 december 2013 

                                

50- och 1000-kronorssedlar med folieband är giltiga även efter den 31 decem-
ber 2013.                        
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http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel/
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