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Inledning 

Bakgrund 

Enligt 9 kap. 1 § lag (2010:751) om betaltjänster (i fortsättningen betaltjänstlagen) är 

vissa kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut (i fortsättningen gemensamt 

benämnda kreditinstitut) skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag respektive 

dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheterna att 

tillhandahålla kontanttjänster har två delar: 

- en geografisk innebörd, vilken enligt 13 § förordningen (2010:1008) om 

betaltjänster innebär att endast en viss andel av befolkningen får ha längre 

än 25 kilometer till närmsta kontanttjänst, 

- en funktionell innebörd, vilken enligt PTSFS 2021:1 innebär att platserna ska 

vara tillgängliga och användarvänliga.1 

Post- och telestyrelsen (PTS) ska utöva tillsyn över att kreditinstituten uppfyller sina 

skyldigheter. Om de inte gör det ska PTS överlämna ärendet till Finansinspektionen 

(FI). FI kan ingripa mot kreditinstituten genom föreläggande att vidta rättelse och 

beslut om sanktionsavgift.  

Syftet med regelverket är att bromsa den snabba avvecklingen av kontanttjänster i 

samhället2 – inte att förhandsreglera marknaden för kontanttjänster. Att i förväg 

fastställa gränsvärden för olika förhållanden kan t.ex. vara till nackdel för konsumenter 

eller inverka negativt på konkurrensen på kontanttjänstmarknaden.  Lagstiftaren har 

dessutom tydligt uttryckt att frågor kring hur tillgänglighet och användarvänlighet 

närmare ska bedömas i ett enskilt fall överlämnas åt rättstillämpningen.3 Det innebär 

att vad som bedöms vara tillgängligt och användarvänligt ska prövas och fastställas 

löpande och kan förändras över tid. 

PTS har meddelat föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter som företag och 

kreditinstitut regelbundet ska lämna för myndighetens tillsyn på området (PTSFS 

2020:4). PTS har även meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid 

beräkning av sanktionsavgift (PTSFS 2021:1). Genom föreskrifterna har PTS bl.a. 

bestämt vilka uppgifter om tillgänglighet som kontinuerligt ska lämnas in, samt att 

                                                                                                              
                                                        
1 Jfr prop. 2019/20 s. 36 f. 
2 Jfr prop. 2019/20 s. 32. 
3 Prop. 2019/20:23 s. 36 f. 

https://pts.se/contentassets/f27ba85564124fa7b196a07db93eb066/ptsfs-2020-4.pdf
https://pts.se/contentassets/f27ba85564124fa7b196a07db93eb066/ptsfs-2020-4.pdf
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endast sådana platser som har rimliga öppettider och avgifter samt är användarvänliga 

ska beaktas när avvikelsen fastställs – förutsatt att platsen även i övrigt är tillgänglig.  

Avgränsning och syfte 

Tillsyn ska vara transparent och förutsägbar i så stor utsträckning som möjligt. PTS 

målsättning är därför att, när det är möjligt, tydliggöra för marknaden hur regelverket 

tolkas och tillämpas av myndigheten. Regelverket har dock nyligen trätt i kraft vilket 

präglar informationens nuvarande innehåll. En klargörande beskrivning av 

tillsynsprocessen i de delar som berör bevakning och granskning av platsernas 

tillgänglighet och användarvänlighet är en lämplig kontext för aktuella 

ställningstaganden. Den geografiska innebörden avhandlas inte i detta dokument. 

I dokumentet beskrivs hur bevakning och granskning av platsers tillgänglighet och 

användarvänlighet hanteras inom ramen för  tillsynsprocessen samt de 

bedömningsgrunder som för närvarande finns att tillgå vid prövningen av enskilda 

platser. Efterhand kommer inolverarade myndigheters avgöranden bidra med fler 

förtydliganden och konkreta exempel.  

Generella principer 

Tillsynen ska bedrivas så att regelverkets syfte att säkerställa en viss lägsta nivå på 

tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag uppnås. Bevarandet av 

kontanthanteringen är vidare angeläget bland annat för personer som befinner sig i 

ett s.k. digitalt utanförskap och inte kan använda sig av andra betalningsmedel.  

Genom tilllsynen klargörs successivt förhållanden som medför att konsumenter och 

företag inte kan nyttja platserna för kontanttjänster på ett ändamålsenligt sätt.  

PTS kommer att pröva om en eller flera omständigheter medför att en plats inte är 

tillgänglig eller användarvänlig eftersom sådana platser ska exkluderas från 

beräknngar enligt regelverket.  

Bedömningar ska vara förenliga med befintliga regelverk för de aspekter av 
tillgänglighet och användarvänlighet som aktualiseras.  

Uttalanden i förarbetena till 9 kap. betaltjänstlagen är exemplifierande, men inte 

uttömmande. Ytterligare tillgänglighetsaspekter kan beaktas, som t.ex. tillträdeshinder 

eller faktisk tillgång till service. Samhällsutvecklingen, konsumenters och företags 

ändrade behov och andra relevanta förändringar kan påverka bedömningar 

avseende tillgänglighet och användarvänlighet.      
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Tillsynsprocessen och urval  

Bedömningen av frågor kring den funktionella innebörden ska ske i enskilda fall. Mot 

bakgrund av att det för närvarande förekommer omkring 5 000 platser för 

kontanttjänster måste en metod användas för att urskilja de platser för 

kontanttjänster som är relevanta att granska avseende tillgänglighet och 

användarvänlighet. Eftersom metoden för urval av platser på flera olika sätt påverkas 

av den grundläggande strukturen för tillsynen behöver båda aspekterna belysas. 

Tillsynens struktur  

Planerad och händelsestyrd tillsyn 

PTS planerar kommande års tillsyn utifrån ålagda uppdrag, vad som ska prioriteras 

och vad myndigheten bedömer är lämpligt utifrån regelverk, 

omvärldsbevakning/trender och erfarenheter från tidigare tillsyn och övrig 

verksamhet. Planerade tillsynsaktiviteter rörande platsers tillänglighet och 

användarvänlighet kan t.ex. avse vissa typer av platser eller tjänster eller aspekter 

rörande den funktionella innebörden av skyldigheterna. Större insatser som baseras 

på t.ex. noterade utvecklingstrender genom kontinuerligt insamlade uppgifter eller 

generella stickprovskontroller är exempel på planerade aktiviteter.  

Om PTS uppmärksammas på omständigheter som tyder på att regelverket inte 

efterlevs kan myndigheten initiera tillsyn. Sådan information kan t.ex. komma från 

marknadsaktörer eller framkomma i kontinuerligt insamlade uppgifter när någon 

uppgift markant avviker från mängden. Det kan också av olika skäl, såsom när det 

föreligger svårigheter att regelbundet granska regelefterlevnaden eller då det inte 

finns indikationer på brister eller problem, lämpa sig bättre att hantera enaspekt inom 

ramen för händelsestyrd tillsyn.  

Marknadsbevakning 

Hur myndigheten bevakar marknaden påverkar också tillvägagångssättet för urval 

och granskning av platser. Regelbunden uppgiftsinsamling ger myndigheten 

underlag och möjlighet att löpande kontrollera relevanta omständigheter. Den sortens 

bevakning innebär en belastning för uppgiftslämnarna och ska av det skälet 

begränsas till vad som är lämpligt och nödvändigt för en effektiv tillsyn.. En 

regelbunden uppgiftsinsamling är dock inte tillräckligt utan myndigheten behöver 

bevaka marknaden genom kompletterande aktiviteter.   
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En stor del av PTS marknadsbevakning och underlag för granskning och analys sker 

genom återkommande uppgiftsinsamlingar via Pipos,4 och PTS har föreskrivit om 

vilka uppgifter om tillgänglighet och användarvänlighet som ska lämnas in. Dessa 

uppgifter är primär källa för indikationer på att en plats eller en viss aspekt bör 

granskas närmare.  

PTS bevakar också marknaden genom bl.a. dialog med marknadsaktörer, 

omvärldsbevakning och särskilda undersökningar. Genom dessa åtgärder kan 

ytterligare indikationer på bristande regelefterlevnad upptäckas. Det är också på 

detta sätt som PTS bevakar aspekter av den funktionella innebörden som inte 

omfattas av uppgiftsinsamlingen via Pipos, t.ex. användarvänlighet.  

Utredning och analys 

Det underlag som PTS får från uppgiftsinsamlingen och andra aktiviteter kommer 

analyseras. Om det finns uppgifter som indikerar att en eller flera platser inte är 

tillgängliga eller användarvänliga kommer PTS att ta ställning till om någon eller alla av 

dessa platser ska utredas närmare. Efter en mer grundläggande utredning och 

granskning där alla tillgängliga relevanta uppgifter beaktas kan PTS bedöma om en 

plats inte är tillgänglig eller användarvänlig i något hänseende. Beroende på  utfallet kan 

platsen komma att exkluderas vid beräkningar enligt regelverket. 

 

                                                                                                              
                                                        
4 Se PTSFS 2020:4 och https://pipos.se/vara-tjanster/kontantanalys. 

Illustration över 

tillsynens faser som rör 

funktionella innebörden  

https://pts.se/contentassets/f27ba85564124fa7b196a07db93eb066/ptsfs-2020-4.pdf
https://pipos.se/vara-tjanster/kontantanalys
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Urval av platser 
Omständigheter som kan tyda på brister avseende tillgänglighet och 

användarvänlighet innebär att en eller flera platser bör granskas närmare. Nedan 

exemplifieras sådana indikatorer.  

- Uppgifter om att en plats inte uppfyller regelverkets grundläggande krav t.ex. 

att det inte är en  permanent inrättning.  

- Markanta avvikelser t.ex. 

➢  jämfört med förhållanden som råder på liknande platser eller 

tjänster, t.ex. vad avser maxbelopp för uttag. 

➢ mycket begränsade öppettider. 

➢ avgift för kontantuttag som är oproportionerlig i förhållande till 

rapporterade avgifter för betalkonton för konsumenter. 

- Förhållanden som hindrar eller kan hindra fri åtkomst till platsen såsom: 

➢ entrébiljett eller särskilt medlemskap för tillträde till platsen.   

➢ inhägnade eller på annat sätt avspärrade områden eller lokaler med 

begränsat tillträde.  

- Konkreta uppgifter om t.ex. 

➢ omfattande driftstörningar. 

➢ regelbunden avsaknad av kontanter på plats för kontantuttag. 

➢ att en lokals utformning, utrustnings placering eller beskaffenhet gör 

att platsen inte är användbar för personer med funktionsnedsättning.  
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Bedömningsgrunder 

En plats som valts ut för granskning av den funktionella innebörden ska utredas och 

bedömas utifrån de uppgifter som vid tidpunkten för granskningen finns tillgängliga 

för myndigheten. Det kan innebära att en eller flera aspekter av platsens tillgänglighet 

och användarvänlighet inte bedöms vid prövningen. Det innebär också att 

bedömningen av en plats kan ändras om nya uppgifter tillkommer.  

Bedömningsgrunderna utgör ett verktyg vid prövningen av om en plats inte är 

tillgänglig eller användarvänlig och syftar till enhetlighet vid prövningen. I det följande 

återges ett antal sådana bedömningsgrunder. 

Rimliga öppettider 

- Att det saknas lagstiftning på området och förekommer stora variationer på 

marknaden ska prägla bedömningen.  

- Kortare öppettider kan vara rimliga, särskilt i glesbefolkade delar av landet, 
om det finns färre kunder med behov av tillgång till kontanttjänsten. 5 

- Kortare öppettider kan vara rimliga om tjänsten tillhandahålls genom 
personlig bemanning. 

- Att öppettiderna är förlagda på ett sådant sätt att kontanttjänsten kan nyttjas 
av personer med olika behov av öppettider, exempelvis olika dagar i veckan 
eller dags-och kvällstid, kan beaktas. 

Rimliga avgifter 

Kontantuttag 

- Avgiften för ett kontantuttag ska vara proportionerlig i förhållande till den 

årliga avgift som ett kreditinstitut enligt 4 a kap. 4 § betaltjänstlagen får ta ut 

från en konsument för ett betalkonto med grundläggande funktioner.6  

                                                                                                              
                                                        
5 SOU 2018:42 s. 175. 
6 Prop. 2016/17:129 s. 47. 
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- Finansinspektionens bedömningar enligt 4a kap. 4 § betaltjänstlagen 

avseende rimliga årliga avgifter från en konsument för att tillhandahålla ett 

betalkonto med grundläggande funktioner ska beaktas vid prövningen.  

- Relevant praxis, t.ex. från Allmänna reklamationsnämnden och domstol, 
rörande 4a kap. 4 § betaltjänstlagen ska beaktas vid prövningen. 

- Principer som gäller för bedömning av rimliga årliga avgifter  i 4a kap. 4 § 
betaltjänslagen7 kan ge vägledning vid bedömningen, t.ex. 

➢ nationella inkomstnivåer och genomsnittliga prisnivåer på 
marknaden, 

➢ att det finns utrymme för att tillämpa olika prissättning beroende på i 
vilken utsträckning konsumenten är ansluten till kreditinstitutet samt 

➢ att den som tillämpar avgifter som avviker från de genomsnittliga 
avgifterna bör kunna motivera detta. 

Dagskasseinsättning 

- Att det råder avtalsfrihet mellan kreditinstitut och olika slag av företag och 
föreningar ska prägla bedömningen. 8 

- Branschpraxis samt de prisnivåer och marknadsförhållanden som råder bör 
vara vägledande vid prövningen.  

Tillgänglighet i övrigt 

- En plats för kontantuttag eller dagskasseinsättning ska kunna nyttjas på ett 

ändamålsenligt sätt och utan att det föreligger hinder eller omständigheter 

som medför att konsumenter och företag inte har reella möjligheter att 

tillgodogöra sig kontanttjänsten.  

- Krav på entrébiljett, särskilt medlemskap eller liknande för åtkomst till platsen 
för kontanttjänsten kan medföra att platsen inte är tillgänglig. 

- Sådana begränsningar av mängden kontanter som kan tas ut respektive 
sättas in som utgör ett hinder eller försvårande av ett ändamålsenligt 
nyttjande av kontanttjänsten kan medföra att platsen inte är tillgänglig.  

                                                                                                              
                                                        
7 Se Art. 17.5 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om 

jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med 

grundläggande funktioner (betalkontodirektivet) och prop. 2016/17:129 s. 46 f. 
8 Prop. 2019/20:23 s. 36. 
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- Avsaknad av kontanter på platser för kontantuttag i sådan utsträckning att 
konsumenter inte kan tillgodogöra sig tjänsten på ett ändamålsenligt sätt kan 
medföra att platsen inte är tillgänglig. 

- Kapacitetsbegränsningar rörande plats för dagskasseinsättning som medför 
att företag och föreninagar inte i tillräckligt stor utsträckning kan tillgodogöra 
sig tjänsten på ett ändamålsenligt sätt kan medföra att platsen inte är 
tillgänglig.  

- Driftstörningar eller liknande incidenter som förekommer i sådan  omfattning 
att det hindrar eller försvårar ett ändamålsenligt nyttjande kan innebära att 
platsen inte är tillgänglig. 

Användarvänlighet 

- Definitionen ”användarvänlighet för personer med funktionsvariationer” bör 

avgränsas och tolkas som ”tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning”.  

- Användarvänlighet för personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap bör 

preciseras som att platser för kontanttjänster ska vara användbara för den 

gruppen.  

- Omständigheter som hindrar eller försvårar ett ändamålsenligt nyttjande ska 

beaktas om de medför att platsen: 

➢ inte är tillgänglig och användbar för personer med nedsättning av 

t.ex. fysisk, psykisk, intellektuell eller kognitiv funktionsförmåga.9  

➢ Inte är användbar för personer som befinner sig i ett digitalt 

utanförskap, t.ex. vissa äldre och nyanlända.   

- Relevant lagstiftning och praxis avseende tillgänglighet och användbarhet för 

ovan nämna grupper är vägledande.  

 

                                                                                                              
                                                        
9 Se Socialstyrelsens termbank, https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv.  

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv

