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Tillhandahållande av sedlar från den nya svenska sedelserien av
valörerna 20, 50, 200 och 1000 kronor
Riksbanken kommer under 2015 - 2016 att introducera en ny sedelserie. Den nya
serien kommer att bestå av valörerna 20, 50, 100, 200, 500 och 1000 kronor. Sedlarna
kommer att ha en ny utformning både vad gäller format och design och dessutom ett
nytt säkerhetssystem. 200-kronorsvalören är ny. Valörerna 20, 50, 200 och 1000
kronor introduceras den 1 oktober 2015 och valörerna 100 och 500 kronor i oktober
2016. De gamla sedlarna kommer vara giltiga nio månader efter det att de nya
introducerats. Mer information om sedelutbytet finns på www.riksbank.se.
Utrustning behöver anpassas
Inför utbytet kommer all utrustning som läser och hanterar sedlar att behöva
anpassas till de nya sedlarna. Riksbanken kommer därför från och med 25 februari
2015 att ha sedlar av valörerna 20, 50, 200 och 1000 SEK tillgängliga för
maskinleverantörer som gör sådana anpassningar. Dessa sedlar kommer från den
första fullskaliga produktionsupplagan.
Riksbanken kommer ge företagen möjligheten att låna sedlar och/eller att komma till
Riksbankens testcenter för att anpassa sin utrustning. Syftet är att säkerställa att
utrustning för sedelhantering kan ställas om i god tid så att sedelutbytet kan
genomföras på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.
På motsvarande sätt planeras sedlar av valörerna 100 och 500 kronor att göras
tillgängliga i början av 2016.
Så här går det till
Företag som behöver genomföra tester kan låna sedlar och/eller använda
Riksbankens testcenter beläget på Brunkebergstorg 9-11. Villkoren för lån av sedlar
framgår i det bifogade avtalet (bilaga 2).
Ansök om lån av sedlar och/eller om att få utnyttja Riksbankens testcenter genom
att fylla i den bifogade anmälningsblanketten (bilaga 1) och skicka den till
Riksbanken.
När Riksbanken fått in ansökan kommer vi att kontrollera att företaget bedriver
verksamhet inom ett område som är relevant i detta sammanhang. Riksbanken
kommer även att säkerställa att skatter och socialförsäkringar är betalda, att företaget
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inte är i konkurs, i likvidation eller föremål för konkurs. Denna kontroll görs bland
annat med hjälp av underlag från Skatteverket.
Lån av sedlar
När företaget blivit godkänt för lån av sedlar kommer Riksbanken att skicka ett avtal
(bilaga 2) för underskrift. När avtalet är inskickat till Riksbanken får företaget
meddelande om när sedlar finns att hämta på Brunkebergstorg 9-11 i Stockholm. De
personer som ska hämta sedlarna ska i förväg anmälas med namn och
personnummer. Företagets firmatecknare ska bekräfta att dessa personer är anställda
på företaget, att de är tillförlitliga och att de är utsedda för att hämta sedlar.
Varje företag får låna valfritt antal sedlar av varje valör i multiplar av 100 sedlar.
Dock får varje företag låna maximalt ett tusen (1000) sedlar av varje valör.
Nyttjande av Riksbankens testcenter
När företaget blivit godkänt att nyttja Riksbankens testcenter kommer Riksbanken att
tilldela företaget en tid för att utföra testerna. De personer som ska komma till
testcentret ska i förväg anmälas med namn och personnummer. Företagets
firmatecknare ska bekräfta att dessa personer är anställda på företaget, att de är
tillförlitliga och att de är utsedda att delta i testerna.
Följande förutsättningar gäller för testerna i testcentret:


Respektive företag får anmäla sitt intresse för att genomföra tester under
kontorstid under maximalt fem sammanhängande dagar.



Maximalt ett tusen (1000) stycken sedlar av respektive valör tillhandahålls av
Riksbanken.



Testerna kommer att utföras i en särskild lokal på Riksbanken som är
utrustad med 230 V.



Personalen får tillträde till lokalen genom Riksbankens huvudentré och
medhavd utrustning måste gå att bära in genom kontorsdörrar.



Maximalt tre personer från företaget får delta i testerna.

Kontakta gärna Mårten Gomer om ni har frågor om de praktiska förutsättningarna
för testerna på tel. +46 8 787 00 00 eller via e-mail marten.gomer@riksbank.se.
Inget avtal krävs för att utnyttja Riksbankens testcenter.
SVERIGES RIKSBANK
Med vänlig hälsning

Mårten Gomer
Riksbanken
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ANSÖKAN OM LÅN AV SEDLAR ELLER OM ATT UTNYTTJA
RIKSBANKENS TESTCENTER
Ansökan skickas till Riksbanken, 103 37 Stockholm. Adressera ansökan till Mårten
Gomer eller via mail till marten.gomer@riksbank.se. När Riksbanken har godkänt
ansökan kommer Riksbanken att kontakta företaget för vidare hantering.
FÖRETAGET ÖNSKAR:
Låna sedlar
Utnyttja Riksbankens testcenter på Brunkebergstorg 11
FÖRETAGSUPPGIFTER
Företagets namn:
Organisationsnummer:
Adress:
Telefonnummer:
BESKRIVNING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET
Lämna en beskrivning av företagets verksamhet och en motivering till varför
företaget behöver tillgång till de nya svenska sedlarna.
Beskrivning av
företagets verksamhet:
(Skicka gärna in längre
beskrivning i separat
dokument).
Antal maskiner på den
svenska marknaden:
KONTAKTPERSON
Namn:
Befattning:
Telefonnummer:
Epost-adress:
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ANTAL SEDLAR SOM ÖNSKAS
Företaget får maximalt låna 1000 sedlar av respektive valör. Vid besöket i testcentret
kommer max 1 000 stycken nya sedlar av varje valör att finnas tillgängliga. Önskas
färre sedlar eller sedlar endast av vissa valörer, ange det här:
Valör
20 kronor
50 kronor
200 kronor
1000 kronor

Antal sedlar

ÖNSKEMÅL OM VECKA FÖR TILLTRÄDE
Ange vilken vecka och vilka dagar i den veckan företaget önskar komma till
Riksbankens testcenter. Testcentret kommer att ha öppet mellan 1 mars och 31
augusti 2015.
Vecka:
Dagar:
UNDERSKRIFT
Jag är medveten om att Riksbanken kommer att inhämta uppgifter om företaget från
kreditvärderingsföretag och att Riksbanken vid behov kan komma att göra ytterligare
undersökningar om företagets verksamhet och ekonomiska ställning. Jag ansvarar för
att de personer som hämtar sedlar eller besöker Riksbankens testcenter är anställda
av företaget eller arbetar på uppdrag av företaget. Jag ansvarar även för att de
personerna är tillförlitliga och att de följer Riksbankens regler och rutiner.
Ort och datum:
Underskrift av firmatecknare:
Namnförtydligande:
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AVTAL OM LÅN AV SEDLAR
Mellan Sveriges Riksbank (Riksbanken) organisationsnummer 202100-2684 och
[XXX], organisationsnummer 000000-0000 (Företaget) har följande Avtal träffats om
lån av sedlar.
1. Bakgrund
Sveriges riksbank (Riksbanken) har beslutat att introducera en ny sedelserie. De nya
sedlarna av valörerna 20, 50, 200 och 1000 kronor börjar ges ut den 1 oktober 2015
och de nya sedlarna av valörerna 100 och 500 kronor börjar ges ut i oktober 2016.
De nuvarande 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna blir ogiltiga den 1 juli 2016 och de
nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna blir ogiltiga 1 juli 2017.
Riksbanken har enligt fastställd tidplan under våren 2014 tillhandahållit sedlar av alla
valörer från en mindre produktion till leverantörer av maskinell utrustning i ett
testcenter. För att ge leverantörerna möjlighet till ytterligare tester av sedlar från den
fullskaliga produktionen erbjuder Riksbanken nu möjlighet till lån av sedlar av
valörerna 20, 50, 200 och 1000 kronor från och med slutet av februari 2015.
2. Avtalets innehåll
Avtalet består av denna huvudtext och om tillämpligt följande bilagor:
Bilaga 1 Förteckning över eventuella underleverantörer
3. Hämtning och återlämning
Riksbanken lämnar som lån till Företaget x stycken sedlar av valörerna 20, 50, 200
och 1000 kronor (förtydligas utefter Företagets ansökan). Sedlarna hämtas av Företaget vid
Riksbankens huvudkontor vid Brunkebergstorg. Ansvaret för hanteringen av
sedlarna övergår till Företaget i och med att de kvitteras ut från Riksbanken, detta
gäller även för transport och lagring.
Transporten från Riksbanken till Företaget och vice versa ska utföras enligt nationella
regler för värdetransport av sedlar och utföras av ett i landet auktoriserat
värdetransportföretag eller motsvarande. Företaget ansvarar för att anordna
transport.
Företaget ansvarar för att samtliga sedlar, som Företaget inte väljer att köpa enligt
punkt 9 nedan, återlämnas till Riksbanken senast den 30 september 2015. Sedlarna
ska vid återlämning vara förpackade på samma sätt som när de hämtades ut.
Rutinerna för ut- och inlämning av sedlarna fastställs av Riksbanken.
4. Användning
Sedlarna får endast användas för arbete med omställning av maskinell utrustning hos
Företaget. Sedlarna får, med undantag av vad som sägs i punkt 8, inte tillhandahållas
till personer utanför företaget.
Företaget ska ansvara för att alla som hanterar sedlarna har kännedom om
innebörden i detta avtal.
De utlånade sedlarna är Riksbankens egendom. De ska vid varje tillfälle hållas
avskilda på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att sedlarna blandas samman

5 [9]

BILAGA 2

med Företagets eller tredje mans tillgångar. Företaget ansvarar således för att sedlarna
förbehålls Riksbanken i förhållande till Företaget, annan kund till Företaget samt
Företagets fordringsägare.
5. Säkerhetskrav
Sedlarna ska hanteras under personlig uppsikt av en ansvarig person. Detta innebär
att den som hanterar sedlarna ska ha dem inom synhåll och omedelbart kunna
upptäcka om sedlar stjäls eller används på ett otillåtet sätt. Sedlarna ska förvaras i
säkerhetsskåp (minst enligt SS 3492) med kodlås eller motsvarande. När sedlar tas ut
ur säkerhetsskåpet ska de kvitteras av den ansvarige. Varje hantering av sedlarna ska
vara dokumenterad så att den kan spåras.
Lokalen där säkerhetsskåpet är placerat ska skyddas dygnet runt av ett sektionerat
inbrottslarm enligt norm SSF 130 larmklass II (med tillägget övervakad larmledning)
eller motsvarande. Larmet ska endast kunna kopplas ifrån med hjälp av ett
passerkontrollsystem med loggfunktion eller motsvarande.
Behörighetsadministration och kvittering av kod eller motsvarande som ger tillträde
till säkerhetsskåpet, ska vara strängt kontrollerad med verifierbara förfaranden.
Loggar över behörighetsadministration och kvittenser ska bevaras fram till dess att
sedlarna har köpts eller återlämnats till Riksbanken och vara tillgängliga vid
inspektion av representanter från Riksbanken. Kontaktuppgifter till säkerhetsansvarig
hos Företaget ska lämnas till Riksbanken.
Företaget ska i avtalet ange var sedlarna ska förvaras. Om sedlarna flyttas ska detta
meddelas i god tid innan sedlarna flyttas till Riksbankens säkerhetschef Thomas
Lundin, thomas.lundin@riksbank.se.
Sedlarna ska förvaras och hanteras på följande adress
Kontaktperson
Gatuadress
Postnr och postort
Land

6. Sekretess
Det är förbjudet att sprida information om sedlarnas utseende och att kopiera eller
på annat sätt reproducera, avbilda eller mångfaldigasedlarna.
Vardera parten förbinder sig att inte, utan den andra partens medgivande, till tredje
man utlämna eller återge sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan
vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter. Information som parten angivit
ska vara konfidentiell och ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemligheter.
Sekretesskyldigheten gäller inte


sådan information som parten kan visa blivit känd för honom på annat sätt
än genom uppdraget eller som är allmänt känd utan att brott mot detta Avtal
har skett
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om parten är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

7. Inspektion
Riksbanken kan komma att inspektera att säkerhetskraven är uppfyllda samt
kontrollera att samtliga sedlar finns på angivet ställe, såväl hos företaget som hos
underleverantörer. Företaget ska se till att Riksbanken får rätt att inspektera att
Företaget uppfyller de i detta avtal ställda säkerhetskraven samt att kontrollera antalet
sedlar hos en eventuell underleverantör. Inspektionen kan ske oannonserat. Om
säkerhetskraven under punkt 5 inte uppfylls kan sedlarna omedelbart komma att
återtas av Riksbanken. Om antalet sedlar inte stämmer kommer Riksbanken att
utkräva vite enligt punkt 11.
8. Underleverantörer
Företaget har rätt att lämna sedlar till underleverantörer för arbete med omställning
av maskinell utrustning. Företaget har då gentemot Riksbanken det fulla ansvaret för
att villkoren i detta avtal uppfylls även av underleverantören. Innan sedlar lämnas till
en underleverantör ska namn och adress till underleverantören anmälas till
Riksbanken. Vilka underleverantörer som Företaget avser att lämna sedlar till ska
framgå av bilaga 1. Samtliga krav i detta Avtal gäller även i de fall Företaget använder
en underleverantör. Det är inte tillåtet med underleverantörer i tredje led. En
underleverantör ska skriftligen godkännas av Riksbanken innan sedlar flyttas från
Företaget.
9. Köp av sedlar
Företaget har möjlighet att efter 30 september köpa och behålla alla eller ett urval av
sedlarna. Ersättning för sedlarna ska utgå med nominellt värde. Om Företaget önskar
behålla alla eller ett urval av sedlarna ska antal sedlar som Företaget önskar behålla
meddelas Riksbankens kontaktperson per e-post senast den 31 augusti. Ersättning
för sedlarna som Företaget behåller ska vara inbetalda till Riksbanken senast den 1
oktober. Ersättning ska erläggas med sedlarnas nominella belopp i svenska kronor.
Inbetalning görs till konto enligt nedan, inbetalningen ska märkas med ”ersättning
för testsedlar”, samt Företagets namn:
SEB Bank
Iban SE285000 0000 0522 1100 4520
Swift ESSESESS
För svenska betalningar:
Bankgiro 111-2606
Om inte sedlarna är återlämnade före 30 september eller inbetalning har skett enligt
ovan senast 1 oktober, betraktas sedlarna som förkomna och vite samt ersättning för
nominellt belopp utgår enligt punkt 11.
10. Förkomna sedlar
Om en eller flera sedlar stulits eller förkommit, eller skadats så svårt att det inte går
att härleda till ursprungssedlarna, ska händelsen omedelbart anmälas till Riksbanken.
Företaget ska till Riksbanken lämna en skriftlig förklaring till det inträffade. Om
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sedlarna har skadats ska de delar som finns kvar sparas och redovisas för
Riksbanken.
11. Vite och ersättning
Företaget är införstått med att Riksbanken kommer att kräva vite för förkomna
sedlar, enligt punkt 9 och 10. När en avvikelse mellan antalet utlämnade och
återlämnade sedlar konstaterats ska vite med ett fast belopp om 100 000 kronor
betalas. Därutöver ska vite om 1000 kronor betalas för varje förkommen sedel.
Företaget ansvarar för vite även på grund av förhållanden som orsakats av en
underleverantör.
Om Riksbanken vid en revision hos Företaget upptäcker brister som Företaget ej har
meddelat Riksbanken utgår dubbelt vite av det fasta beloppet för de sedlar som är
förkomna enligt ovan, det vill säga 200 000 kronor. Därutöver ska vite om 1000
kronor betalas för varje förkommen sedel. Företaget ansvarar för vite även på grund
av förhållanden som orsakats av en underleverantör.
Om Riksbanken får kännedom om att Företaget har spridit information om sedlarnas
utseende, kopierat sedlarna eller på annat sätt reproducerat, avbildat eller
mångfaldigat sedlarna i strid mot detta Avtal ska vite om 100 000 kronor betalas.
Om sedlar inte lämnas tillbaka senast 30september 2015 och/eller inte har köpts och
betalats enligt punkt 9, anses sedlarna som förkomna och vite ska utgå enligt första
stycket ovan.
Eventuellt vite ska betalas till Riksbanken inom 30 dagar räknat från det att
Riksbanken begär vite.
12. Försäkring
Företaget ska på egen bekostnad under hela avtalstiden hålla ett försäkringsskydd,
exempelvis mot stöld, förlust och skador, av sedlar som omfattas av Avtalet.
13. Företagsuppgifter
Företaget garanterar att man betalar socialförsäkringsavgifter och skatter i det land
där verksamheten bedrivs.
14. Överlåtelse av avtal
Företaget får inte utan Riksbankens i förväg skriftliga godkännande överlåta avtalet
till någon annan.
15. Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till avtalet ska regleras skriftligen genom ett tilläggsavtal som
ska vara undertecknat av Riksbanken och Företaget för att vara giltigt.
16. Tvistelösning och tillämplig lag
Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter
enligt detta avtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara
tillämpliga.
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17. Kontaktpersoner
Riksbanken:

Företaget:

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

SVERIGES RIKSBANK

FÖRETAGET
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