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Riksbankens författningssamling

RBFS 2020:1 Riksbankens föreskrifter (RBFS 2020:1) om 
inlösen av sedlar och mynt

beslutade den 23 juni 2020.

Riksbanken föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 § fjärde 
stycket och 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Sedlar som är skadade 
1 §    Riksbanken löser in skadade äkta sedlar under förutsättning 
att Riksbanken bedömer att det inte finns anledning att anta att

a) sedeln härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller

b) sedeln lämnats in av en person som inte är rätt ägare eller
företrädare för denne.

Riksbanken löser in sedlarna

1. med hela beloppet om en intakt yta motsvarande minst två
tredjedelar av hela sedeln återstår, eller

2. med halva beloppet om en intakt yta motsvarande mindre
än två tredjedelar men mer än en tredjedel av hela sedeln
återstår.

Sedlar som är förslitna
2 §    Riksbanken löser in förslitna sedlar enligt Riksbankens 
före skrifter om kontantförsörjning under de förutsättningar  
som anges i 1 § första stycket.

Sedlar som har förändrats eller bearbetats
3 §    Riksbanken löser in äkta sedlar som har förändrats eller 
bearbetats endast om det kan antas att förändringen eller  
bearbetningen inte har skett med avsikt att sedlarnas format 
eller utseende ska avvika från vad som har tillkännagivits.
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Sedlar som har upphört att vara lagliga  
betalningsmedel
4 §    Riksbanken löser in sedlar som inte längre är lagliga  
betalningsmedel under förutsättning att Riksbanken bedömer  
att det inte finns anledning att anta att 

a) sedeln härrör från brott eller brottslig verksamhet, 

b) sedeln lämnats in av en person som inte är rätt ägare eller 
företrädare för denne,

c) den som ansöker om inlösen har förvärvat sedeln efter att 
den blev ogiltig och förvärvet har skett på något annat sätt 
än genom arv, testamente eller bodelning från dödsboet 
efter den som var sedelns rättmätige ägare då den blev 
ogiltig, eller

d) sedeln härrör från näringsverksamhet avseende  
försäljning av varor och/eller tjänster mot kontant  
betalning.

Mynt
5 §    Riksbanken löser in äkta minnesmynt under de  
förutsätt ningar som anges för sedlar i 1 § första stycket. 

Riksbanken löser i enlighet med Riksbankens föreskrifter om 
kontantförsörjning in äkta minnesmynt och förslitna äkta mynt 
som inkommer från sådana institut som avses i 2 § samma  
föreskrifter under de förutsättningar som anges för sedlar enligt 
ovan i 1 § första stycket. 

I övrigt löser inte Riksbanken in mynt.

Riksbankens rätt att behålla sedlar och mynt
6 §    Riksbanken har rätt att behålla sedlar och mynt som har 
getts in till banken för inlösen även om inlösen inte har beviljats.

Avgifter
7 §    Vid ärenden om inlösen av sedlar som inte längre är lagliga 
betalningsmedel tar Riksbanken ut en handläggningsavgift om 
200 kronor per ärende. 
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________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020. Genom  
författningen upphävs Riksbankens föreskrifter (2017:1) om  
inlösen av sedlar och mynt. I fråga om ärenden om inlösen  
som har kommit in till Riksbanken före ikraftträdandet gäller 
dock de äldre föreskrifterna. 
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