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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

Den 1 januari 2021 träder skyldigheten i 9 kap. 1 § betaltjänstlagen i kraft för 
vissa kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut1 att tillhandahålla 
platser för kontantuttag och platser för dagskasseinsättning i betryggande 
utsträckning i hela landet. I regeringens proposition 2019/20:23 Skyldighet för 
kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (i fortsättningen propositionen) 
utvecklas vad skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster2 i betryggande 
utsträckning kommer att innebära. Enligt 9 kap. 2 § betaltjänstlagen ska PTS 
utöva tillsyn över att kreditinstituten uppfyller sina skyldigheter. Om ett 
kreditinstitut inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa 
mot institutet genom till exempel beslut om föreläggande och sanktionsavgift.   

PTS har från och med den 1 januari 2020 fått bemyndigande att besluta 
föreskrifter om vilka uppgifter ett företag ska lämna för att PTS ska kunna 
utöva tillsyn över att kreditinstitut uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla 
kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet och till vilken 
myndighet uppgifterna ska lämnas. 

Den nya regleringen i betaltjänstlagen innehåller inte någon beskrivning av vilka 
uppgifter företagen kan behöva lämna in. Men i propositionen framgår att 
regeringen anser att skyldigheten har en geografisk innebörd och en funktionell 
innebörd. Det innebär att platserna både ska vara tillgängliga och 
användarvänliga. Vidare anser regeringen att tillgängliga, förutom geografisk 
närhet, innebär rimliga öppettider och avgifter. När det gäller hur 
tillgängligheten och användarvänligheten i övrigt ska bedömas är det ytterst en 
fråga för rättstillämpningen och att det inte bör regleras i föreskrifter. Syftet 
med att föreskriva är därför att underlätta att regleringen följs och för att göra 
det mer förutsägbart och transparent för företagen. Detta torde leda till mindre 
osäkerhet för företagen och även leda till att företagen behöver ägna mindre 
resurser åt att tolka lagens bestämmelser. PTS ser således ett behov av att 
reglera vilken typ av uppgifter som företagen behöver lämna och även till vilken 
myndighet dessa ska lämnas. 

1.2 Kontanttjänster idag  

Idag finns det totalt ungefär 3200 platser för kontantuttag samt även cirka 1270 

stycken ICA- butiker som enligt avtal med vissa banker ger bankkunderna 

möjlighet att ta ut pengar utan krav på köp. Det finns cirka 970 ställen för 

dagskasseinsättning.3 Det är dessa platser för kontanttjänster som företag ska 

lämna uppgifter om för att man ska kunna tillse en betryggande uträckning i 

hela landet. 

                                                 

1 I fortsättningen benämns dessa kreditinstitut. 
2 Med kontanttjänster avses i propositionen plats för dagskasseinsättning och plats för kontantuttag. 
3 Uppgift från Pipos serviceanalys i början av 2020. 
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1.3 Rättslig reglering 

PTS ska enligt 9 kap. 2 § betaltjänstlagen utöva tillsyn över att kreditinstitut 
uppfyller vissa skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster. Skyldigheten i 9 
kap. 1 § betaltjänstlagen träder i kraft den 1 jan 2021 och innebär att sådana 
kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som till konsumenter 
tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner ska tillhandahålla 
tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från dessa konton (platser för 
kontantuttag) i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär 
också att de kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som till företag 
tillhandahåller betalkonton, ska tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att 
sätta in kontanter på dessa konton (platser för dagskasseinsättningar) i 
betryggande utsträckning i hela landet. 

Vad som avses med betryggande utsträckning har regeringen fastställt i 13 § 
betaltjänstförordningen:  

   1. högst 0,3 procent av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 
kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för 
kontantuttag, och 
   2. högst 1,22 procent av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 
kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för 
dagskasseinsättning. 

Skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster gäller enligt 9 kap. 1 § 3 st. 
betaltjänstlagen endast de kreditinstitut med en inlåning från allmänheten på 
över 70 miljarder kronor. Eftersom skyldigheten har dels en geografisk 
innebörd och dels en funktionell innebörd (tillgängliga och användarvänliga) 
behöver PTS i likhet med vad regeringen anser, uppgifter om lokalisering av 
infrastruktur som tillhandahåller kontanttjänster men även uppgifter om 
tillgänglighet till infrastrukturen, så som öppettider (för kontanttjänsterna) och 
eventuella avgifter endast när det gäller kontantuttag, se propositionen s. 35-41. 
Myndigheten anser vidare att för att bedöma tillgängligheten fullt ut behövs 
även uppgifter om maxbelopp för både kontantuttag och  dagskasseinsättning. 
PTS har möjlighet att enligt 9 kap. 3 § betaltjänstlagen besluta om att förelägga 
företag som tillhandahåller kontanttjänster att fullgöra uppgiftsskyldigheten. 

PTS ska, efter en bedömning av samtliga platser för kontantuttag och 
dagskasseinsättning, och om det inte anses finnas tillgång till kontanttjänster i 
betryggande utsträckning i hela landet, överlämna ett eller flera ärenden till 
Finansinspektionen. Finansinspektionen ska då, enligt 9 kap. 4-5 §§ 
betaltjänstlagen kunna ingripa genom att förelägga om rättelse och eventuellt 
besluta om en sanktionsavgift. Detta i syfte att upprätthålla tillgången till 
kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. 
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2 Beskrivning av problemet och vad 
PTS vill uppnå 

2.1 Vilka uppgifter lämnas idag 

Redan idag har PTS ett uppdrag att främja de regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till 
grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet av 
tjänsterna inte tillgodoses av marknaden.4 Grundläggande betaltjänster innebär 
betalningsförmedling, uttag av kontanter, samt hantering av dagskassor för 
näringsidkare och ideella föreningar till rimliga priser. I uppdraget ingår även 
möjlighet att vid behov upphandla grundläggande betaltjänster på orter och den 
landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.5 Det åligger 
Tillväxtverket att ta fram de beskrivningar och analyser av hushållens och 
företagens tillgång till grundläggande betaltjänster6 som ska ligga till grund för 
regionala kartläggningar och för beslut enligt stödförordningen.7   

Pinpoint Sweden (Pipos) är en IT-plattform som är ett geografiskt 
informationssystem som Tillväxtverket använder. Plattformen innehåller  
geografiska analysverktyg och en geografisk databas med information om bl.a. 
serviceslag, befolkning och vägnät. Plattformen är framför allt utvecklad för att 
göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska platser. Det finns 
även en webbaserad tjänst för presentation, analys och redigering av servicedata 
(Pipos Serviceanalys).8  

De flesta företag som tillhandahåller betaltjänster rapporterar sedan flera år 
frivilligt in uppgifter om sin verksamhet till Tillväxtverket. De uppgifter som 
redovisas från företagen är tjänster där någon form av kontantuttag, någon 
form av betalningsförmedling, samt någon form av dagskasseinsättning 
tillhandahålls. Till skillnad från regleringen gällande grundläggande betaltjänster 
omfattar den nya regleringen bara kontantuttag och dagskasseinsättning. Det 
som registreras i Pipos är var servicen utförs, vad för typ av service det gäller 
och hur servicen tillhandahålls. Uppgifterna om serviceställen uppdateras i 
september varje år. Företagen uppmanas genom brev från Tillväxtverket att 
lämna uppgifterna varje år.  

Den nya regleringen i betaltjänstlagen innehåller inte någon beskrivning av vilka 
uppgifter företagen kan behöva lämna in och inte till vilken myndighet. Det kan 
medföra att företagen inte lämnar alla nödvändiga uppgifter och att PTS kan 
behöva lägga stora resurser på att besvara frågor från företagen om vilka 
uppgifter som ska lämnas och till vem.  

                                                 

4 6 a § förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
5 8 § 2 förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
6 3 § 5 förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 
7 Förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster 
8 Sidan 26-27 i propositionen 
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2.2 Vad är syftet med förslaget 

Den nya regleringen innebär att PTS ska utöva tillsyn över att kreditinstituten 
uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande 
utsträckning i hela landet. PTS ska beakta samtliga platser för 
dagskasseinsättning och kontantuttag när myndigheten gör bedömningen om 
tillgång till dessa tjänster finns i betryggande utsträckning i hela landet. Endast i 
de fall PTS gör bedömningen att den totala nivån av kontanttjänster inte 
uppnår kraven i förordningen av vad en betryggande utsträckning innebär, 
kommer myndigheten gå vidare till att göra en bedömning av hur varje 
kreditinstitut som träffas av skyldigheten, når upp till nivån av betryggande 
utsträckning. Därefter överlämnar PTS de enskilda ärendena till 
Finansinspektionen i de fall kreditinstituten inte når upp till kraven i 
förordningen.  

Den nya regleringen i betaltjänstlagen innehåller som tidigare nämnts en 
bestämmelse om att PTS kan förelägga de företag som tillhandahåller platser 
för kontanttjänster, om information för att myndigheten ska kunna utöva 
tillsyn. I betaltjänstlagen finns emellertid inte någon beskrivning av vilka 
uppgifter företagen kan behöva lämna in, utan detta nämns endast på sid. 36-37 
i förarbetena. För att underlätta för företagen och se till att syftet med 
regleringen uppnås och för att göra det mer förutsägbart och transparent för 
företagen, behöver PTS förtydliga uppgiftslämnandet genom föreslagna 
föreskrifter.  

De företag som berörs av kravet på att lämna uppgifter är alla de företag som 
har platser för kontanttjänster, vilket innebär att även företag som inte omfattas 
av skyldigheten i 9 kap. 1 § betaltjänstlagen, att tillhandahålla platser för 
kontanttjänster, kommer att beröras av den föreslagna regleringen. PTS arbete 
med föreslagna föreskrifter kan medföra att berörda företag blir 
uppmärksammade på det nya kravet om att lämna information till PTS i god tid 
innan information ska lämnas.  

De uppgifter som föreslås omfattas av föreskrifterna är plats för kontanttjänsten 
t.ex. adressuppgift, servicetyp (kontantuttag eller dagskasseinsättning), serviceform 
(t.ex. bankkassa, ombudslösning eller automat) och tillgänglighet  (tillträdeshinder, 
öppettider, avgifter och maxbelopp för tjänsten). 

Idag lämnar företagen uppgifter om serviceplats och servicetyp och under rubriken 
serviceform lämnas information om aktuell serviceform på platsen. För att PTS 
ska kunna utreda tillgängligheten av kontanttjänsten bedöms att även uppgifter 
om avgifter (endast för kontantuttag), öppettider och maxbelopp vid 
kontantuttag och dagskasseinsättning behövs.  

Företag som ska lämna uppgifter kan delas in i två grupper där det skiljer sig lite 
vilka uppgifter de två grupperna ska lämna. Huvudmän är de företag som driver 
eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, dvs. Bankomat, ClearOn, banker 
med kontanthanterande kontor etc. Huvudmän föreslås lämna samtliga uppifter 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 7 
 

vilket kommer omfatta alla föreslagna uppgifter enligt ovan men även uppgift 
om vilka av de kreditinstitut som omfattas av skyldigheten enligt 9 kap. 1 § 
betaltjänstlagen vars kunder kan använda sig av tjänsten.   

Kreditinstituten enligt ovan ska i vissa fall (när de inte rapporterar uppgifter 
som huvudman) lämna andra uppgifter. Uppgifter ska lämnas per serviceform 
hos huvudman och omfattar uppgifter om summan av dels avgifter som det 
aktuella kreditinstitutet tar ut från slutkunden för kontantuttaget men även 
uppgift om avgifter som huvudmannen tar ut. Samt även uppgifter om 
maxbelopp för kontantuttag/dagskasseinsättningv vilket kan skilja sig mellan 
huvudmannen och kreditinstitutet.   

I dagsläget sker inlämningen av uppgifter från företagen till Tillväxtverket på 
frivillig basis. I betaltjänstlagen regleras inte om informationen alltjämt ska 
lämnas till Tillväxtverket. Enligt förarbetena (prop. s. 50) är avsikten att PTS 
ska kunna använda Pipos i samband med tillsynen. Idag finns en väl fungerade 
plattform/analysverktyg där de flesta företag som har kontanttjänster lämnar 
uppgifter om dessa. Kompetens för att utveckla Pipos finns på Tillväxtverket. 
Det främsta syftet med att föreskriva om att Tillväxtverket ska ta emot 
uppgifterna är förutsägbarhet för företagen. En fördel med att även framöver 
använda sig av Pipos är att företagen initialt kan utgå ifrån och anpassa sin 
informationsinlämning utifrån Pipos och de rutiner som Tillväxtverket 
tillämpar, med visshet om att detta förfarande är stabilt över tiden.  

PTS kommer att ta fram en överenskommelse tillsammans med Tillväxtverket 
om användningen av uppgifterna och hur myndihgeterna säkerställer 
användandet av Pipos.  

3 Alternativa lösningar och effekter om 
några föreskrifter inte kommer till 
stånd 

3.1 Proportionalitetsbedömning 

Ett alternativ till reglering genom föreskrifter är att PTS informerar marknaden 
inför varje enskild uppgiftsinsamling om vilka uppgifter som bör lämnas in och 
till vilken myndighet, utan att reglera det. Ett annat alternativ är att 
myndigheten meddelar allmänna råd med icke-bindande rekommendationer om 
vilka uppgifter företagen bör lämna och till vilken myndighet de bör lämnas. 
Allmänna råd och information skulle kunna ge en viss effekt vad gäller 
möjligheten att förtydliga för och förbereda företagen på vad de ska rapportera. 
Risken med det alternativet är emellertid, att andra företag än de som är 
skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning, inte tar till 
sig denna typ av information och reglering. Det ger inte heller företagen samma 
incitament att initialt utveckla och anpassa inrapporteringen då alternativet med 
allmänna råd och information kan skapa osäkerhet kring stabilitet och 
tillvägagångsätt för framtiden. Fördelen med föreskrifter är att det blir en ökad 
tydlighet och förutsägbarhet för företagen att veta vilka uppgifter som kommer 
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att krävas och således en mer rättvis behandling av alla företag som träffas av 
regleringen.  

För PTS del skulle allmänna råd eller information, som inte är rättsligt 
bindande, innebära sämre möjligheter att på ett effektivt och tydligt sätt samla 
in uppgifter från aktörerna. PTS har även genom denna utredning fått kunskap 
om vilka uppgifter myndigheten kommer att behöva, som tydliggörs i 
föreskrifterna. Således framstår alternativet med föreskrifter som det mest 
ändamålsenliga. PTS ser däremot ett behov av att komplettera föreskrifterna i 
någon del med mer detaljerade allmänna råd. 

4 Berörda av regleringen  

4.1 Berörd bransch och kategori av företag 

Företagen som berörs av föreskrifterna är de företag enligt 9 kap. 3 § 
betaltjänstlagen tillhandahåller platser för kontanuttag eller 
dagskasseinsättningar. I 9 kap. 1 § betaltjänstlagen beskrivs platser för kontantuttag 
som tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från betalkonton med 
grundläggande funktioner. Samt tjänster för företag som gör det möjligt för  att 
sätta in kontanter på dessa konton (platser för dagskasseinsättningar). 

Att tillhandahålla defineras inte vidare i lagtexten eller propositionen. Av 
förarbetena framgår emellertid att de företag som träffas av regleringen är både 
de företag som erbjuder egna tjänster för kontantuttag och dagskasseinsättning 
men även de kreditinstitut (som träffas av skyldigheten) och som genom avtal 
eller annan lösning gör det möjligt för det egna kreditinstitutets kunder att göra 
kontantuttag eller dagskasseinsättnngar genom att nyttja andras tjänster (t.ex. 
bankomater och kontanten-uttagsautomat, ICA-butiker). 

För att identifiera företagen har PTS börjat med att utgå ifrån de företag som 
idag lämnar uppgifter till Tillväxtverket och att se hur bedömningen görs i 
propositionen.  

De företag som idag lämnar uppgifter frivilligt till Tillväxtverket gör det med 
anledning av att länsstyrelserna sedan 2009 har i uppdrag att bevaka att de 
grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Resultatet av 
bevakningen och stöd- och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en 
rapport till regeringen. Genom denna rapport redovisar länsstyrelserna 
utvecklingen av tillgången till grundläggande betaltjänster. Den senaste 
rapporten är för 20199. Med anledning av att den nya skyldigheten gällande 
kontanttjänster omfattar två av de tre tjänster som ingår i begreppet 
grundläggande betaltjänster, bedömer PTS att det är lämpligt att utgå från dessa 
uppgifter. Företag som redan lämnar uppgifter till Tillväxtverket är de som 
genom direkt ägande tillhandahåller platser för kontanttjänster, såsom 

                                                 

9 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende länsstyrelserna. Förordning om bevakning av 
grundläggande betaltjänster, SFS 2017:869. Rapport 2019:10, dnr 303-15122-2018. 
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exempelvis banker genom möjlighet till kontantuttag på kontor, men även 
genom företag som äger eller driver uttagsautomater, serviceboxar med flera.  

I de uppgifter som Tillväxtverket får in idag ingår inte kontanttjänsten hos ICA-
butikerna. Inte heller lämnar Länsförsäkringar Bank eller Danske Bank några 
uppgifter om deras platser för kontanttjänster. Enligt förarbetena till 
betaltjänstlagen är detta emellertid sådana företag med kontanttjänster som ska 
lämna uppgifter. Tjänsten hos ICA butikerna möjliggör för kunder hos vissa 
banker att ta ut pengar utan krav på köp. Denna tjänst tillhandahålls inte genom 
direkt ägande utan genom avtal. Dessa platser för kontanttjänster bedöms ingå i 
PTS tillsynsuppdrag. Även de platser för kontantjänster som Länsförsäkringar 
Bank och Danske Bank erbjuder sina kunder ingår och behöver lämnas in. 
Företag som tillhandahåller denna typ av tjänst (kontanttjänst genom avtal eller 
motsvarande) omfattas av skyldigheten att vid begäran inkomma med 
information.  

PTS bedömer att antalet företag som omfattas av föreslagen reglering uppgår 
till cirka 80 stycken, varav cirka 60 är sparbanker. PTS har data på antal 
anställda för 75 av dessa. Enligt den av EU använda klassificeringen av företag, 
ser storleksfördelningen ut som följer.10  

Av 75 idag inrapporterande företag är tre mikroföretag (1-9 anställda), 39 
småföretag (10-49 anställda), 23 mellanstora företag (50-249 anställda) och 10 
storföretag (från 250 anställda och uppåt).11 Medelvärdet är 486 anställda och 
medianvärdet 44. Den stora skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet 
förklaras av de många anställda på de fyra största bankerna (Handelsbanken, 
Nordea, SEB, Swedbank). Samtidigt består cirka hälften av gruppen företag av 
lokala sparbanker med mindre än 50 anställda.  

Företag som ska lämna uppgifter kan delas in i två grupper där det skiljer sig lite 
vilka uppgifter de två grupperna ska lämna. Huvudmän är de företag som driver 
eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, dvs. Bankomat, ClearOn, banker 
med kontanthanterande kontor etc. Huvudmän kommer lämna uppgifter vilket 
kommer omfatta alla föreslagna uppgifter enligt stycke 2.2 men även uppgift 
om vilka kreditinstitut som omfattas av skyldigheten som kan tillgodoräkna sig 
tjänsten för sina kunder. Kreditinstituten ska i vissa fall (när de inte rapporterar 
uppgifter som huvudman) lämna andra uppgifter. 

Uppgifter från kreditinstituten som omfattas av skyldigheten lämnas per 
serviceform hos huvudman och omfattar uppgifter om avgifter (för 
kontantuttag) samt uppgifter om maxbelopp (vilket kan skilja sig från 
huvudmannens). 

                                                 

10 Dessa data kommer från företagens årsredovisningar för 2018. 
11 För de företag som finns i flera länder har enbart svenska anställda tagits med. 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 10 
 

5 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser före-
skrifterna medför 

5.1 Övergripande  

Föreskrifterna bedöms påverka cirka 80 aktörer i den privata sektorn. 
Företagen rapporterar redan i dagsläget, i mycket hög utsträckning, frivilligt 
information om kontanttjänster, och det finns ett system för inrapportering 
(Pipos). Den nya regleringen gör inrapporteringen obligatorisk och de 
föreslagna föreskrifterna gör insamlingen något mer omfattande, med nya 
frågor. Rapporteringen av informationen till Pipos kan ske på olika sätt, 
antingen manuellt via redigeringsverktyg eller maskinellt via ett API. Några 
företag har även skickat informationen via Excel-fil. 

I arbetet med konsekvensutredningen har PTS gjort ett mindre urval av de 
berörda företagen utifrån storlek och servicetyp och i en enkät ställt frågor om 
hur förslaget kommer påverka företagen. Enkäten undersökte vilken tidsåtgång 
det kommer innebära med utökad rapportering, dvs. flera frågor att svara på. 
Enkäten  innehöll exempel på hur de nya frågorna kommer att se ut. Frågor har 
gått ut till 11 företag varav nio företag har svarat.  

5.1.1 Uppgifter som ska lämnas 

Uppgifter om serviceplatsen ska anges, det vill säga platsen för kontantuttag och 
dagskasseinsättning i form av adress eller geografisk placering (genom att via 
applikationen peka ut var servicen finns på en karta i Pipos). De platser där det 
idag rapporteras att det finns kontanttjänster är redan markerade i Pipos så 
denna del blir inte så arbetskrävande för företagen. 

Vidare ska företagen ange uppgifter om servicetypen dvs. om tjänsten består av 
kontantuttag eller dagskasseinsättning och om serviceformen (dvs. är platsen ett 
bankkontor, ombudslösning, uttagsautomat mfl.). Företagen ska även ange om 
det finns tillträdeshinder på platsen, vilket innebär att de ska ange om det för att 
nå tjänsten krävs biljett, inträde eller liknande. Alla dessa uppgifter är sådan 
information som redan lämnas idag så arbetsbördan avseende dessa frågor 
kommer inte förändras med föreslagna föreskrifter. 

Vidare ska de rapportera eventuella avgifter för kontantuttag, men inte för 
dagskasseinsättning. Uppgifter ska lämnas om avgifter som tas ut från slutkund 
för kontantuttaget. Företagen ska även lämna uppgifter om maxbelopp för 
kontantuttag och dagskasseinsättning. Både avgifter och maxbelopp ska 
rapporteras per serviceform. 

Uppgifterna gällande öppettider, avgifter och maxbelopp är nya uppgifter som 
företagen tidigare inte har rapporterat till Tillväxtverket.  
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5.1.2 Uppgifterna ska lämnas till Tillväxtverket 

Företagen ska enligt föreslagna föreskrifter lämna uppgifterna till Tillväxtverket. 
Av tillhörande allmänna råd kommer det framgå att uppgifterna lämnas via en 
tjänst på Tillväxtverkets webbplats (pipos.se) där det också finns vidare 
instruktioner för hur inrapporteringen ska göras i Pipos. Det är på det här sättet 
inrapporteringen har gått till tidigare, men med den skillnaden att 
rapporteringen nu har fått en egen webbplats pipos.se som tidigare inte fanns.  
Denna del av inrapporteringen kommer därför inte innebära någon förändring 
för företagen. 

5.1.3 Frekvens på inrapportering 

PTS bedömer att uppgifterna bör lämnas en till två gånger per år. Att 
uppgifterna som ett minimum lämnas en gång per år är rimligt eftersom 
marknaden är sådan att förändringar kanske inte sker så ofta som varje månad 
men ändock kan ske årligen. Dessutom uppdateras annan data som ligger till 
grund för tillgänglighetsanalysen, såsom befolknings- och vägdata, årligen. En 
möjlighet att inhämta uppgifter vid ett andra tillfälle under året är värdefull, 
exempelvis om händelser har inträffat på marknaden. Tillsynen kan leda till ett 
överlämnande till Finansinspektionen för eventuellt ingripande och PTS 
bedömer att det därför är rimligt att uppgifterna inrapporteras ytterligare en 
gång under året eftersom förändringar kan ha skett sedan första rapporteringen. 
Det är viktigt att Finansinspektionen har tillgång till uppdaterade uppgifter till 
eventuella förelägganden och andra ingripanden. 

5.2 Administrativa kostnader för företag 

Föreskrifterna bedöms få vissa ekonomiska konsekvenser för företag och 
offentlig sektor. De ekonomiska konsekvenserna för företagen är av karaktären 
årligen återkommande administrativa kostnader. I enlighet med tanken om att i 
en konsekvensanalys jämföra med ett ”nollalternativ” fokuserar analysen nedan 
på de till föreskriften relaterade tillkommande kostnaderna.12 Utgångspunkten 
är alltså att, utan föreskriften, skulle den ovan beskrivna inrapportering som 
sker redan idag, av serviceplats m.m., fortsätta. Denna redan etablerade 
rapportering omfattar samma aktörer som påverkas av den nya föreskriften och 
utgör alltså nollalternativet.  

De tillkommande administrativa kostnaderna skattas som följer: 

Av de cirka 80 företag som bedöms beröras är ca 60 lokala sparbanker medan 
ca 20 är större banker eller specialiserade betalningsföretag etc. De lokala 
bankerna bedöms behöva avsätta 6 timmar per år, för en person, för att en gång 

                                                 

12 Konceptet nollalternativ diskuteras bland annat i Ekonomistyrningsverkets skrift 
"Vägledning. Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning" 
(https://www.esv.se/contentassets/e628879a320c4ed2a016095f781321d2/2015-19-
vagledning-tanka-efter-fore.pdf) 

  

https://www.esv.se/contentassets/e628879a320c4ed2a016095f781321d2/2015-19-vagledning-tanka-efter-fore.pdf
https://www.esv.se/contentassets/e628879a320c4ed2a016095f781321d2/2015-19-vagledning-tanka-efter-fore.pdf
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under året inrapportera den extra information PTS efterfrågar. De större 
bankerna och vissa andra företag (exv. Forex) bedöms, i medel, behöva lägga 
totalt 60 h extra per år. Siffrorna grundar sig på enkäten som PTS skickade ut 
till några av aktörerna i februari 2020. Tidsskattningarna är dock behäftade med 
osäkerhet. Vi tar därför även med ett alternativscenario med 50% högre 
kostnader, dvs 9 h för de lokala bankerna och 90 h för de större företagen. 

En bankanställd med en timlön inklusive sociala avgifter a 550 kr antas sköta 
inrapporteringen.13 Under dessa antaganden blir totalkostnaden för hela 
företagssektorn, i normalscenariot, 858 000 kr14 och i alternativscenariot 1287 
000 kr.15 

PTS avser dock att ta in information upp till två gånger per år. Om den andra 
informationssamlingen tar 75% av den ovan redovisade tiden i anspråk (detta är 
ett estimat baserat på enkätsvaren), blir totalkostnaden i normalscenariot 1502 
000 kr16 och i alternativscenariot 2252 000 kr.17 

PTS bedömer att ingen eller mycket ringa systemutveckling behövs hos de 
inrapporterande företagen. Det går dock inte att utesluta att kostnaderna första 
året blir något högre än de ovan redovisade siffrorna, även om de stora 
aktörerna i enkäten inte uppger någon drastisk skillnad i kostnad just första året. 

5.3 Kostnader för tekniska system m.m. 

Uppgifterna som företagen kommer lämna enligt föreslagna föreskrifter 
kommer att vara mer omfattande och detaljerade än de uppgifter som företagen 
tidigare lämnat. Denna förändring skulle kunna innebära att företag, för att det 
ska bli mer effektivt, kommer att uppdatera sina sätt att lämna uppgifter till 
Tillväxtverket. Fram till idag har vissa företag lämnat sina uppgifter manuellt via 
ett redigeringsverktyg i Pipos och då angett information per plats. Ett fåtal 
företag har lämnat uppgifter via ett maskinellt API medan några få företag har 
skickat Excel-filer med informationen. PTS bedömer dock att ingen eller 
mycket ringa systemutveckling behövs hos de inrapporterande företagen. 

                                                 

13  Siffrorna gäller 2021. I SCBs arbetsmarknadsdata över lönestrukturstatistik 
(www.statistikdatabasen.scb.se) tjänade en bankanställd, i medel, 52700 kronor i månaden år 2018. Med 
2% inflation blir månadslönen 55926 kronor år 2021. På detta belopp läggs, i linje med Tillväxtverkets 
guide för att beräkna ekonomiska effekter av nya regler, semesterersättning 12% och arbetsgivaravgift 
31,42%. Med 1800 årsarbetstimmar fås en (uppåt avrundad) timlön a 550 kronor. Overheadkostnader tas 
inte med i denna beräkning eftersom kostnader såsom lokaler och utrustning kan anses vara konstanta, när 
tidskostnaderna är små (kostnaderna existerar, oavsett regelförändringen). 
 
Källa, Tillväxtverket: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.4c1722ab166f680c276d3509/1542888516952/Beräkning%20av%2
0företagens%20kostnader.pdf 
 
14 60 gånger 6h + 20 gånger 60h = 1560h. 1560h gånger 550 SEK/h = 858kSEK.   
15 60 gånger 9h + 20 gånger 90h = 2340h. 2340h gånger 550 SEK/h = 1287 kSEK.   
16 858 gånger 1.75 = 1501.5 kSEK.   
17 1287 gånger 1.75 = 2252.25 kSEK.   
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5.4 Sammanfattning av kostnaderna för företagen 

PTS bedömer att företagssektorn sammantaget, i ett troligt normalscenario, 
med två inrapporteringar per år, får administrativa extrakostnader om  

1502 000 kr/år. Om inrapportering av data ska ske endast en gång per år 
bedöms kostnaden bli 858 000 kr/år. Första året för inrapportering kan 
kostnaderna bli något högre. 

Huvuddelen av företagskostnaderna faller på de större företagen medan 
exempelvis små lokala sparbanker bedöms få mycket låga kostnader. 

Över tid, när rutiner etableras, kan kostnaderna komma att sjunka. 

5.5 Kostnader för det offentliga 

Tillväxtverket behöver även anpassa Pipos och kommer att ha årliga kostnader 
för detta. Tillväxtverket anger i kommunikation att kostnaden är svårbedömd 
men att total kostnad för Pipos år 2020, relaterad till detta uppdrag, är 4.5 
miljoner kronor och att total underhållskostnad/support för Pipos kommer att 
vara 3.5 miljoner kronor. Dessa siffror innehåller dock även existerade 
Piposfunktionalitet och kan därför inte i sin helhet anses falla på de föreslagna 
föreskrifterna. Enligt propositionen bedömer regeringen att de utökade 
kostnaderna bör kunna hanteras genom de förstärkningar av myndighetens 
förvaltningsanslag (sid. 53 prop.).  

5.6 Jämförelse av konsekvenser för alternativa 

lösningar 

Under avsnitt 3 diskuterades alternativ till föreskrifter, såsom allmänna råd och 
informationsinsatser. Konsekvenserna av att välja något av dessa alternativ 
leder sannolikt inte till lägre kostnader eller insatser från de berörda företagen, 
eftersom PTS fortfarande vill ha in samma information. Snarare skulle det 
kunna öka kostnaderna och insatserna för företagen. 

Om man antar att PTS, istället för att möjliggöra en regelbunden och 
transparent datainsamling i Pipos, skulle begära in uppgifter ad hoc, är det 
troligt att företagens tidsåtgång för insamlingen skulle öka. Med en regelbunden 
och i förväg känd datainsamling, kommer företagen att lära sig vad som 
behöver inrapporteras, vilket bör sänka tidskostnaden över tid, och de kan 
också planera så att data rapporteras in under perioder av lägre arbetsbelastning.  

5.7 Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen 

Konkurrenseffekter av denna reglering är inte troliga. Majoriteten av företag 
berörs av föreskrifterna och det är därför inte troligt att den inbördes 
konkurrensen påverkas nämnvärt. Kostnaderna är också små, och effekten av 
att vissa bankaktörer som inte erbjuder möjlighet till kontantuttag ej påverkas 
(exv. Ikano Bank), bör vara försumbar. 
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Informationen som begärs in (öppettider, avgifter och maxbelopp) bedöms inte 
heller vara av sådan karaktär att det inrapporterande företaget skulle kunna 
påverkas konkurrensmässigt om denna information blir känd för alla. 
Exempelvis kostnader för bankomatuttag är inte av den karaktären att de 
normalt hålls hemliga för konkurrenter. 

5.8 Behov av särskilda hänsyn till små företag 

PTS bedömer mot bakgrund av vad som ovan beskrivits att både små och stora 
företag kommer att ha huvudsakligen liknande förutsättningar att anpassa sig till 
de aktuella föreskrifterna. Små företag bedöms avsätta 6-9 h per år till 
rapporteringen (vid en årlig inrapportering) vilket innebär försumbara 
kostnader för dessa företag. Det saknas därför anledning att ta särskilda hänsyn 
till små företag i de nu aktuella föreskrifterna. 

 

6 En bedömning av om regleringen 
överensstämmer med de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 

De anpassningar av regelverket som riksdag och regering genomfört i 
betaltjänstlagen och förordningen om betaltjänster, står i överensstämmelse 
med betalkontodirektivet och statsstödsreglerna i EUF-fördraget. 

Kraven på företag att lämna uppgifter är införda genom lag. De föreslagna  
föreskrifterna specificerar endast vilka uppgifter, och till vilken myndighet 
uppgifterna ska lämnas. I propositionen anser regeringen att PTS bör föreskriva 
om att ta in uppgifter om tillgänglighet i form av öppettider och avgifter. I 
samma proposition anser regeringen också att analysen kan göras med hjälp av 
Pipos. Mot bakgrund av detta bedömer PTS att regleringen överensstämmer 
med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

 

7 Tidpunkten för ikraftträdande och 
behovet av speciella 
informationsinsatser 

Den föreslagna tiden för ikraftträdande är den 15 november 2020. PTS har 
information på sin webbplats gällande det nya regleringen och kommer även att 
uppdatera informationen om föreskrifterna senast i samband med 
ikraftträdandet.   
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8 Övrigt  

8.1 Underrättelse för anmälan till Europeiska 

kommissionen  

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som 
företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättningar 
ska lämna för att PTS ska kunna utöva tillsyn över att företagen uppfyller att ha 
uttags- och insättningsservice i betryggande utsträckning i hela landet.  

Mot bakgrund av att föreskrifterna därmed ingår i en reglering som rör 
tillhandahållande av kontanttjänster aktualiseras frågan om förslaget ska 
anmälas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).  

Finansiella tjänster är enligt 2 § lag (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden undantagna från tjänstedirektivets omfattning. PTS bedömer att 
föreskrifterna faller under undantaget och att det därmed inte föreligger någon 
skyldighet att anmäla förslaget till Kommerskollegium enligt 2 § förordning 
(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. 

PTS bedömer vidare att föreslagna föreskrifter inte heller är sådana tekniska 
regler som ska anmälas enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler.  

 

8.2 Kontaktpersoner 

Sakfrågor: Annica Willner 

Juridiska frågor: Sofie Sandell, rättsavdelningen 

 

 

 


