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Beslut att avsluta tillsyn

Saken

Tillsyn över vissa kreditinstituts skyldigheter att tillhandahålla platser för kontanttjänster 
enligt 9 kap 1 § betaltjänstlagen (2010:751).

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen avslutar tillsynen utan vidare åtgärd.

Bakgrund

PTS utövar tillsyn över att kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut uppfyller sina 
skyldigheter enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen. Kreditinstituten ska enligt bestämmelsen 
tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning (kontanttjänster) i 
betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheterna har en geografisk innebörd, som 
innebär att endast en viss andel av befolkningen får ha längre än 25 kilometer till närmaste 
kontanttjänst, samt en funktionell innebörd som innebär att platserna ska vara tillgängliga 
och användarvänliga.

PTS fokuserar under 2021 särskilt på kreditinstitutens regelefterlevnad av den geografiska 
innebörden av skyldigheterna, se Tillsyn avseende konkurrensreglering m.m., Avdelningen 
för marknadsreglerings tillsynsplan för 2021 (dnr 21-1705). Under vårvintern 2021 samlade 
PTS in uppgifter om platser för kontanttjänster i Tillväxtverkets tjänst Pipos Kontantanalys, 
som även innehåller uppgifter om Sveriges befolkning och vägnät. PTS har inom ramen för 
denna tillsyn i ytterst begränsad omfattning tittat på den funktionella delen av 
skyldigheterna genom att vissa platser har tagits bort från beräkningarna på grund av att de 
enligt inrapporterade uppgifter i Pipos har haft tillträdeshinder. Efterlevnaden av den 
funktionella delen av skyldigheterna kommer PTS att granska mer ingående i kommande 
tillsyner.
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Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen (2010:751) ska vissa kreditinstitut och filialer till utländska 
kreditinstitut, som till konsumenter tillhandahåller betalkonton med grundläggande 
funktioner, tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från dessa konton 
(platser för kontantuttag) i betryggande utsträckning i hela landet. På liknande sätt ska vissa 
kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut, som till företag tillhandahåller 
betalkonton, tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på dessa 
konton (platser för dagskasseinsättningar) i betryggande utsträckning i hela landet.

PTS ska enligt 9 kap. 2 § betaltjänstlagen utöva tillsyn över att kreditinstituten uppfyller sina 
skyldigheter enligt 1 §. Om de inte gör det ska PTS enligt 4 § överlämna ärendet till 
Finansinspektionen. Något ärende behöver inte överlämnas om marknaden sammantaget 
tillhandahåller platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning (d.v.s. om ett enskilt 
kreditinstitut brister i sina skyldigheter men samtliga aktörer på marknaden kollektivt 
uppfyller målen), se 6 §.

Kreditinstitutens skyldigheter har en geografisk och en funktionell innebörd. Den 
geografiska innebörden kommer till uttryck i 13 § betaltjänstförordningen (2010:1008), enligt 
vilken högst 0,3 procent av befolkningen får ha längre vägavstånd än 25 kilometer mellan 
folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för kontantuttag. Högst 1,22 procent av 
befolkningen får på samma sätt ha längre vägavstånd än 25 kilometer till närmaste plats för 
dagskasseinsättning.

Den funktionella innebörden av skyldigheten är inte närmare reglerad i lag eller förordning. 
Av 4 § PTS föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i 
samband med att tillhandahålla kontanttjänster (PTSFS 2021:1) framgår dock att endast 
sådana platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar som har rimliga 
öppettider och avgifter samt är användarvänliga ska beaktas när avvikelsen fastställs. En 
sådan plats ska dock endast beaktas om den även i övrigt är tillgänglig.

Enligt PTS vägledning 2021-03-31, Tillsyn kontanttjänster; Processbeskrivning och 
bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet, kan 
omständigheter som indikerar att en plats bör granskas närmare vara att det finns uppgifter 
om att det inte finns fri åtkomst till platsen (krävs entrébiljett eller liknande). En sådan plats 
bör inte beaktas vid beräkningar enligt regelverket.
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PTS bedömning

PTS genomförde en uppgiftsinsamling i Pipos Kontantanalys i februari-mars 2021, vilken 
resulterade i uppdaterade uppgifter om närmare 5 000 inrapporterade platser för 
kontanttjänster. Inrapporteringen avspeglar läget på marknaden per den 1 mars 2021. 
Tillväxtverket har senare under våren uppdaterat uppgifterna om befolkning och vägnät i 
Pipos Kontantanalys. 

Aktuell tillsyn har utgått från inrapporterade uppgifter i Pipos Kontantanalys. Platser där det 
för närvarande inte bedrivs någon verksamhet har emellertid inte tagits med i 
beräkningsunderlaget. 

Tillgången till kontanttjänster beräknas genom att mäta distansen från varje 
folkbokföringsadress till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning. 
Sträckan beräknas genom det allmänna vägnätet. För att genomföra beräkningarna, som 
alltså görs separat för kontantuttag respektive dagskasseinsättning, behövs därför uppgifter 
om:

- var platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar är placerade,
- var personer i Sverige är folkbokförda och
- det allmänna vägnätet.

Den aktuella tillsynen omfattar främst den geografiska regelefterlevnaden och 
utgångspunkten har varit att samtliga inrapporterade platser ska tas med i PTS 
tillgänglighetsberäkningar. Vissa av platserna som rapporterats in har emellertid 
tillträdeshinder i form av att tillgängligheten till platsen är begränsad vilket framgått genom 
att företaget som tillhandahåller tjänsten angett i Pipos Kontantanalys att det krävs 
exempelvis entrébiljett, boardingkort eller liknande för tillträde till platsen där tjänsten 
erbjuds. Dessa platser har, i enlighet med vad som anges ovan om avgränsningen av den 
aktuella tillsynsinsatsen, därför exkluderats.

Efter exkludering av platser (16 platser för kontantuttag och tre platser för 
dagskasseinsättning) har PTS kontrollerat regelefterlevnaden genom att göra 
tillgänglighetsberäkningar i Pipos Kontantanalys. Dessa visar att 0,26 % av Sveriges 
befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag (får högst vara 0,3 %). 
Vidare visar beräkningarna att 1,11 % av Sveriges befolkning har längre än 25 km till 
närmaste plats för dagskasseinsättning (får högst vara 1,22 %). 

PTS har, utöver detta, inom ramen för denna tillsyn inte ytterligare granskat eller bedömt 
om inrapporterade platser kan anses vara tillgängliga och/eller användarvänliga. Platser som 
räknats med i denna tillsyn kan därför komma att exkluderas i framtida granskningar.
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Utifrån vad PTS har granskat inom ramen för denna tillsyn framgår att marknaden uppfyller 
de krav på geografisk tillgänglighet som framgår av 13 § betaltjänsteförordningen. PTS 
avslutar därför tillsynen utan att vidta ytterligare åtgärder.

Beslutet har fattats av divisionschefen Björn Blondell. I ärendets slutliga handläggning har 
även avdelningschef Rikard Englund, enhetschef Marielle Sjögren samt handläggarna Lisa 
Gurner (föredragande) och John Svanäng deltagit.
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