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Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om vilka 

uppgifter företag enligt 9 kap. 3 § första stycket lagen 

(2010:751) om betaltjänster ska lämna och till vilken 

myndighet uppgifterna ska lämnas. 

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över PTS förslag till 
föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser 
för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas. 
Handlingarna bifogas samt finns tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se.  
 
Bakgrund till förslaget  

Den 1 januari 2021 träder skyldigheten i 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om 
betaltjänster (betaltjänstlagen) i kraft för vissa kreditinstitut och filialer till 
utländska kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontanttjänster (d.v.s. 
platser för kontantuttag och platser för dagskasseinsättning) i betryggande 
utsträckning i hela landet. PTS ska utöva tillsyn över att dessa kreditinstitut och 
filialer uppfyller sina skyldigheter.  

PTS har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett företag 
som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet 
uppgifterna ska lämnas, enligt 6b § förordning (2010:1008) om betaltjänster.  
  
 
Förslagets innehåll  

PTS föreslår i huvudsak följande:  

 Företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller 
dagskasseinsättningar (kontanttjänster) genom att driva eller på 
annat sätt råda över kontanttjänsten, ska bland annat lämna 
uppgifter om platsen, i form av adress och vilken typ av 
kontanttjänst som finns. De ska även lämna uppgifter om vilka av 
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de kreditinstitut och filialer, som omfattas av skyldigheten att 
tillhandahålla kontanttjänster enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen vars 
slutkunder kan använda kontanttjänsten. Samt även uppgifter om 
tillgänglighet till kontanttjänsten i form av exempelvis 
kontanttjänstens öppettider, maxbelopp för kontanttjänsten och 
eventuella avgifter för kontantuttag som tas ut av slutkund. 

 

 Kreditinstitut och filialer som omfattas av skyldigheten att 
tillhandahålla kontanttjänster enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen, som 
inte driver eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, och vars 
slutkunder kan använda kontanttjänsten, ska lämna uppgifter om 
maxbelopp för kontanttjänsten och eventuella avgifter för 
kontantuttag som tas ut av slutkund. 

 



 
Ert yttrande  

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett 
skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 20 augusti 2020. PTS tar emot 
svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 20-
1270 i ämnesraden. PTS föreskrifter och allmänna råd är avsedda att träda i kraft 
den 15 november 2020.  
 
Frågor rörande remissen besvaras av Annica Willner, annica.willner@pts.se.  
 
De handlingar som bifogas är:  
1. Konsekvensutredning  

2. Föreslagna föreskrifter (bilaga 1), och  

3. Sändlista  
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