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Rutiner för att låna sedlar och mynt från den nya sedel- och
myntserien för anpassning av maskinell utrustning
Riksbanken introducerar en ny sedel- och myntserie under 2015-2016. Sedelserien
kommer att bestå av valörerna: 20, 50, 100, 200, 500 och 1000 kronor, och
myntserien av valörerna: 1, 2 och 5 kronor. Den nuvarande 10-kronan kommer att
kvarstå som den är. 200-kronorssedeln och 2-kronorsmyntet är nya valörer. De nya
sedlarna och mynten kommer att ha nytt format och utseende. Sedlarna kommer
även att ha nya säkerhetsdetaljer. Nya sedlar av valörerna 20, 50, 200 och 1,000
kronor introducerades den 1 oktober 2015. Den 3 oktober 2016 introduceras nya
sedlar av valörerna 100, och 500 kronor samt de tre nya mynten. Ytterligare
information kring sedel-och myntutbytet finns på www.riksbank.se.
Maskinell utrustning måste anpassas
Innan de nya sedlarna och mynten introduceras, måste den utrustning som finns på
marknaden och som läser och processar sedlar och mynt anpassas. Riksbanken
kommer för detta ändamål ha sedlar av valörerna 100, och 500 kronor, och mynt av
valörerna 1, 2 och 5 kronor, tillgängliga för lån. Dessa sedlar och mynt kommer från
den första fullskaliga produktionen.
Företag kan antingen ansöka om att låna sedlar och mynt, alternativt besöka
Riksbankens testcenter på Brunkebergstorg 9 - 11 i Stockholm för anpassning av
maskinell utrustning där. Med detta upplägg önskar Riksbanken säkerställa att den
maskinella utrustningen som finns för att läsa och processa sedlar och mynt på
marknaden, hinner anpassas i god tid innan introduktionen startar i oktober 2016.
Således kan introduktionen av de nya sedlarna och mynten ske så smidigt och
kostnadseffektivt som möjligt.
Hur ansöker man om att låna sedlar och mynt?
Önskar ett företag låna sedlar eller mynt, alternativt använda Riksbankens testcenter,
ska ansökan (bilaga 1 för sedlar och bilaga 2 för mynt) fyllas i och returneras enligt
nedan:


För sedlar skickas ansöka till: marten.gomer@riksbank.se
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För mynt skickas ansökan till: maria.hesselmar@riksbank.se

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
inte är i konkurs, i likvidation eller föremål för konkurs. Denna kontroll görs bland
annat med hjälp av underlag från Skatteverket.
Att låna sedlar och mynt från Riksbanken
När Riksbanken godkänt företaget som sökande, kommer ett avtal om lån av sedlar
eller om lån av mynt att skickas till företaget för underskrift. Avtalen innehåller även
säkerhetskrav på transport, lagring (lokaler och säkerhetsskåp) samt krav på
hanteringen av sedlar och mynt. Om Riksbanken anser det nödvändigt, kommer
Riksbanken utföra en kontroll av att säkerhetskraven i avtalen är uppfyllda, innan
företaget får hämta sedlar och/eller mynt. När Riksbanken erhållit ett korrekt ifyllt
och signerat avtal från företaget kommer Riksbanken meddela att sedlarna eller
mynten finns att hämta.
Ett företag får låna maximalt 1 000 stycken sedlar av respektive valör i buntar om
100 stycken sedlar, och 2 000 stycken mynt av respektive valör i påsar om 1 000
mynt.


Sedlar hämtas på Uppfinnarvägen 51 i Märsta på tisdagar eller torsdagar mellan
klockan 8-11



Mynt hämtas på Brunkebergstorg 9-11 i Stockholm på tisdagar mellan klockan 911.

Företaget ska meddela Riksbanken minst 2 dagar innan sedlarna eller mynten ska
hämtas.
Vänligen notera att det inte är möjligt att låna sedlar eller mynt från Riksbanken
under veckorna 26-31, 2016.

Speciella krav i samband med att sedlarna hämtas
Sedlarna ska hämtas av ett värdetransportbolag som har befogenhet att transportera
sedlar i Sverige. Företaget ska ha utfärdat en fullmakt åt värdetransportbolaget, där de
tydligt framgår att företaget anlitat detta bolag för att hämta avtalat antal sedlar åt
företaget. Värdebolaget ska ha fullmakten med sig i samband med att de hämtar
sedlarna från Riksbanken. Företaget är alltid ansvarigt för sedlarna efter att dessa
lämnat Riksbanken.

Tilläggsavtal för lån av mynt
Företag som nära introduktionsdagen behöver utföra praktiska tester på fältet
kommer senare att kunna teckna ett tilläggsavtal med något annorlunda villkor.
De företag som är intresserade av att utföra praktiska tester på fältet, ska kontakta
Riksbanken senast den 1 april 2016 för ytterligare information.
Att använda Riksbankens testcenter
Företag som är intresserade av att använda Riksbankens testcenter ska i ansökan ange
tidpunkt för när de önskar utföra testerna hos Riksbanken. Riksbanken kommer i
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samband med att ansökan är godkänd meddela exakt tidpunkt för när testerna kan
utföras. Företaget ska, innan ankomst till Riksbanken, meddela Riksbanken namn
och personnummer på de som ska delta vid testerna.
Förtagets firmatecknare ska bekräfta att de personer som angetts i ansökan att utföra
testerna arbetar åt företaget, att de är tillförlitliga samt att företaget uppdragit åt dessa
personer att utföra dessa tester.
Följande gäller för tester i Riksbankens testcenter:


Företaget kan i ansökan uppge att de önskar utföra tester hos Riksbanken i
maximalt fem dagar i streck. Testerna ska utföras under kontorstid.



Företaget kan låna maximalt 1000 stycken sedlar och/eller 2000 mynt av
respektive valör.



Testerna kommer att utföras i ett för detta ändamål avsett rum där det finns
230 V att tillgå.



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 vid testerna.

Vänligen kontakta Mårten Gomer, tfn +46 8 787 00 00 eller via e-post
marten.gomer@riksbank.se vid ytterligare frågor kring upplägg och utförande av
tester i Riksbankens testcenter.
Inget avtal behöver tecknas för att använda Riksbankens testcenter.
Att lämna tillbaka lånade sedlar och mynt
Sedlar och mynt ska lämnas tillbaks till Riksbanken senast den 30 september 2016
enligt nedan:
 Mynt returneras till Brunkebergs torg 9-11 i Stockholm på tisdagar mellan
klockan 13-15,
 sedlar returneras till Uppfinnarvägen 51 i Märsta på fredagar mellan klockan 9-11.
Det är inte möjligt att lämna tillbaka sedlar och mynt under veckorna 26-31 2016.
Företaget kan även välja att köpa lånade sedlar och mynt istället för att lämna tillbaka
dem. Tillvägagångssätt för detta ändamål finns specificerat i avtal om lån av sedlar
respektive mynt.
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ANNEX 1

ANSÖKAN OM LÅN AV SEDLAR ELLER OM ATT ANVÄNDA
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
Använda Riksbankens testcenter på Brunkebergstorg 11
FÖRETAGSINFORMATION
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:
E-mail adress:
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ANNEX 1

ÖNSKAT ANTAL SEDLAR ATT LÅNA
Företaget får maximalt låna 1 000 sedlar av respektive valör i multiplar av 100 sedlar.
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

Antal sedlar (i buntar om 100
sedlar)

100
500
ÖNSKEMÅL OM TIDPUNKT FÖR TESTER I TESTCENTRET
Ange vilken vecka och vilka dagar i den veckan företaget önskar komma till
Riksbankens testcenter. Testcentret kommer vara tillgängligt från den 29 februari till
den 24 juni 2016 och mellan 8 augusti och 30 september 2016.
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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ANNEX 2

ANSÖKAN OM LÅN AV MYNT ELLER OM ATT ANVÄNDA
RIKSBANKENS TESTCENTER
Ansökan skickas till Riksbanken, 103 37 Stockholm. Adressera ansökan till Maria
Hesselmar eller via mail till maria.hesselmar@riksbank.se. När Riksbanken har
godkänt ansökan kommer Riksbanken att kontakta företaget för vidare hantering.
FÖRETAGET ÖNSKAR:
Låna mynt
Använda Riksbankens testcenter på Brunkebergstorg 11
FÖRETAGSINFORMATION
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 mynten.
Beskrivning av
företagets verksamhet:
(Skicka gärna in längre
beskrivning i separat
dokument)
Antal maskiner på den
svenska marknaden:
KONTAKTPERSON
Namn:
Befattning:
Telefonnummer:
E-mail adress:
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ANNEX 2

ÖNSKAT ANTAL MYNT ATT LÅNA
Företaget får maximalt låna 2 000 mynt av respektive valör i multiplar om 1 000
mynt. Vid besöket i testcentret kommer max 2 000 stycken nya mynt av varje valör
att finnas tillgängliga. Önskas färre mynt eller mynt endast av vissa valörer, ange det
här:
Valör

Antal mynt (i påsar om 1 000
stycken)

1
2
5
ÖNSKEMÅL OM TIDPUNKT FÖR TESTER I TESTCENTRET
Ange vilken vecka och vilka dagar i den veckan företaget önskar komma till
Riksbankens testcenter. Testcentret kommer vara tillgängligt från 29 februari till den
and 24 juni 2016 och mellan 8 augusti och 30 september 2016.
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 mynt 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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