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Över 3 miljarder kronor kvar –  
bankerna tar emot sedlarna till den 
28 februari  

Vid årsskiftet blev 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband ogiltiga. Fortfa-

rande är det cirka 3 miljoner 1000-kronorssedlar och cirka 3,5 miljoner 50-

kronorssedlar utan folieband som inte har blivit inlösta.  

Att sedlarna är ogiltiga innebär att man inte längre kan använda dem att betala 
med. Det betyder dock inte att de har blivit värdelösa, utan man kan fortfa-
rande lösa in dem. Fram till och med den 28 februari 2014 kan man vända sig 
till en bank för att sätta in pengarna på ett bankkonto.  

Om man fortfarande har kvar ogiltiga sedlar efter den 28 februari 2014 kan 
man skicka in dem till Riksbanken som, mot en avgift på 100 kronor, löser in 
dem genom att sätta in värdet på ett konto. Mer information om hur man går 
till väga finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se 

Observera att såväl bankerna som Riksbanken tillämpar reglerna i penning-
tvättslagen, vilket innebär att man kan få frågor om var pengarna kommer 
ifrån. 

I början av 2013 fanns det 14 miljoner 1000-kronorssedlar och 4 miljoner 50-
kronorssedlar utan folieband ute i samhället. Under 2013 kom många av dessa 
sedlar in men den 31 december fanns det 3 miljoner 1000-kronorssedlar och 
3,5 miljoner 50-kronorssedlar som ännu inte blivit inlösta. 

Att de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga är det 
första steget i utbytet av hela sedel- och myntserien som startar 2015. Utbytet 
sker i två etapper. Syftet är att förstärka förfalskningsskyddet i sedlarna och att 
göra hanteringen av mynten billigare och enklare. 10-kronorsmyntet är det 
enda som blir kvar oförändrat. 
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