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Bankföreningens synpunkter på Riksbankens förslag till nya föreskrifter 

om kontantförsörjning respektive räntekostnadsersättning 

 

Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Riksbankens 

förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning respektive räntekostnadsersättning 

och vill med anledning av det framföra ett antal synpunkter. Bankföreningen står 

bakom Bankomat AB:s remissyttrande, och vill därtill göra ett antal tillägg. 

 

• Bankföreningen välkomnar de föreslagna förändringarna som syftar till att 

underlätta för företag inom kontanthanteringen. 

 

• Erfarenheterna från Rysslands invasion av Ukraina och corona-pandemin, då 

efterfrågan på kontanter ökade, behöver beaktas och vägas in i Riksbankens 

kontantförsörjnings-strategi. Därför välkomnas särskilt åtgärder som kan 

förebygga och hantera nästa kris än mer effektivt. 

 

En åtgärd som vore önskvärd är att depåägare ges räntefri kredit i stället för 

räntekompensation, depåägaren kan då enklare hålla ett större 

beredskapslager av kontanter. Eftersom transporter av kontanter redan idag 

är en trång sektor så skulle denna förebyggande åtgärd ge en omedelbar 

effekt.  

 

• Det finns en sårbarhet i att det enbart finns en aktör som hanterar 

värdetransporter i Sverige. Det rådande ränteläget och upplägget för tjänsten 

gör att det blir svårt att få in nya kommersiella aktörer som vill öppna nya 

värdeverksamheter, det är idag varken praktiskt enkelt eller kommersiellt 

gångbart. Bankerna ska ha en robust kontantinfrastruktur och de förväntas 

med kort framförhållning kunna hantera ett snabbt ändrat kundbeteende 

vilket exempelvis hanterades i samband med Rysslands invasion av Ukraina 

och utbrottet av corona-pandemin.  

 

• De nya föreskrifterna ska leda till en förenkling i den svenska 

kontanthanteringen och bidra till ökade förutsättningar att upprätthålla 
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beredskap och kontinuitet på marknaden. Frågan är dock vilka institut eller 

depåägare, utöver Loomis och Bankomat AB, som realistiskt kan tillkomma 

på marknaden.  

 

• Kravet på att vara Rix-deltagare innebär en tröskel för nya aktörer. En 

modernisering av betalmöjligheterna utanför Rix vore därför en välkommen 

förändring exempelvis att kunna lägga in- och ut-order utan ombud.   

 

• Öppettider är inte definierat i föreskriften, det är endast angivet att 

Riksbanken ska ha öppet men inte när. De föreslagna förändringarna 

innefattar flera bra åtgärder men öppettider avtalas separat med respektive 

kund. En bättre lösning vore att ha lika öppettider för samtliga och att var och 

en bestämmer när man ska hämta kontanter snarare än att Riksbanken gör 

det. Om Riksbanken anvisar annan plats än den som institutet önskat kan det 

leda till logistikutmaningar och ökade kostnader.   

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Peter Göransson 

  

 


