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1,3 miljarder kronor kvar - 31 augusti är
sista dagen att sätta in ogiltiga sedlar på
banken
Det finns 1,3 miljarder kronor kvar i cirkulation av de sedlar som blev ogiltiga efter
den 30 juni i år. Fram till och med onsdag den 31 augusti kan du fortfarande sätta
in dem på ett bankkonto.
Det finns 41 miljoner stycken sedlar till ett värde av 1,3 miljarder kronor kvar av de
äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna.
Valör
20
50
1 000
TOTALT

Miljoner stycken
36
5
0,3
41,3

Miljoner kronor
720
260
337
1 317

Uppgifterna i tabellen är avrundade

– Om du fortfarande har sedlar hemma så är det hög tid att gå till banken och sätta in
dem på bankkonto nu. Bankerna tar emot sedlarna fram till och med den 31 augusti,
säger Christina Wejshammar, chef på avdelningen för betalningssystem och kontanter.
Efter den 31 augusti kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100
kronor. Inlösen i Riksbanken innebär att sedlarna måste skickas in till Riksbanken. Bankerna och Riksbanken tillämpar reglerna i penningtvättslagen, vilket innebär att du
kan få frågor om var pengarna kommer ifrån. Du kan också behöva visa upp till exempel kvitton, avtal eller fakturor.
Nästa steg i sedel- och myntutbytet
I oktober kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna och de nya 1-, 2- och 5-kronorsmynten. De äldre versionerna blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.
Börja göra dig av med dina mynt redan nu. Det är 1,6 miljarder mynt till ett värde av
2,6 miljarder som blir ogiltiga efter den 30 juni 2017. Om många väntar till nästa vår
så kan det bli problem för bank och handel att ta emot alla mynt och du riskerar att
inte få dem inlösta i tid.
Mer information om sedel- och myntutbytet finns på Riksbankens webbplats,
www.riksbank.se, under rubriken Sedlar & mynt.
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