
 

26 november 2013 

Informationsblad – Den nya 10-eurosedeln 
 

Drygt tio år efter det att eurosedlarna och euromynten infördes har Eurosystemet nu satt i omlopp en 
andra serie eurosedlar, den s.k. Europaserien. Europaserien kommer att innehålla ett porträtt av 
Europa, som är en gestalt i den grekiska mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel, i 
hologrammet och vattenmärket.  

Den nya 5-eurosedeln sattes i omlopp den 2 maj 2013 och har flera nya och förbättrade 
säkerhetsdetaljer som gör den ännu svårare att förfalska. 
 Den nya sedeln och alla andra eurosedlar kan enkelt kontrolleras med "känn-titta-luta"-metoden. 
http://www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/S%C3%A4kerhetsdetaljer/K%C3%84NN/DEN-NYA-5-
EUROSEDELN 

Den nya 10-eurosedeln kommer att sättas i omlopp under 2014. Mer information om detta finns att 
läsa på http://www.nya-eurosedlar.eu/ . 

 När kommer den nya 10-eurosedeln att sättas i omlopp? 

Exakt datum för när sedlarna sätts i omlopp kommer att meddelas när de presenteras den 13 januari 
2014. I tabellen nedan finns en översikt av förberedelserna inför sedlarnas lansering. 

 

26 september 2013  13 januari 2014  Juni 2014 
Efter sommaren 

2014 

ECB-seminarium för 
tillverkare och 
leverantörer av 
sedelutrustning på 
Belgiens centralbank i 
Bryssel. 

Den nya 10-
eurosedeln 
prestenteras på 
Europeiska 
centralbanken i 
Frankfurt. 

Nya 10-
eurosedlar 
skickas ut till 
tillverkare och 
leverantörer av 
sedelutrustning 
så att de kan 
anpassa sin 
utrustning. 

Broschyrer om 
den nya 10-
eurosedeln 
skickas till 3 
miljoner 
försäljningsstäl
len i 
euroområdet. 

Den nya 10-
eurosedeln sätts i 
omlopp i hela 
euroområdet. 



 

 Ansvarar Eurosystemet för att den utrustning som används vid äkthetskontroll av 
sedlar är kompatibel med de nya sedlarna? 

Eurosystemet ansvarar inte för den utrustning som används för att äkthetskontrollera sedlar. Det 
ansvaret ligger på den som äger utrustningen och indirekt på leverantörer och tillverkare. 
Eurosystemet ansvarar dock för att förse relevanta partner med den information och det material som 
behövs för att utrustningen till de nya sedlarna ska kunna anpassas. ECB och de nationella 
centralbankerna har ett nära samarbete med tillverkare, leverantörer, användare och ägare av 
utrustning för sedelhantering och äkthetskontroll. Syftet är att de ska ges möjlighet att anpassa sin 
utrustning för varje valör som sätts i omlopp. Eurosystemet ser gärna att ägare till sådan utrustning 
stämmer av med sin leverantör och frågar om utrustningen kan hantera de nya sedlarna och 
kommande valörer i Europaserien. Det finns listor över vilken utrustning för sedelhantering och 
äkthetskontroll av sedlar som är kompatibel med den nya 5-eurosedeln. Listorna finns här: 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.sv.html och kommer att 
uppdateras med information om den nya 10-eurosedeln. Dessutom finns alltid möjligheten att 
använda känn-titta-luta-metoden för att känna igen äkta sedlar (http://www.nya-
eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/FÖRSTA-SERIEN-5-EURO). 

 Varför behöver vi nya sedlar? 

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet är förpliktade att garantera sedlarnas 
tillförlitlighet och att utnyttja förbättrad sedelteknik. De måste se till att sedlarna är aktuella och bär 
ansvaret för att löpande förbättra sedlarnas utformning och säkerhetsdetaljer. ECB och de nationella 
centralbankerna utvecklar nu Europaserien för att allmänheten ska ha fortsatt förtroende för valutan. 
Även den nya serien kommer att skyddas mot förfalskning på bästa möjliga sätt, vilket kommer att 
göra sedlarna ännu säkrare. 

De lägre sedelvalörerna i Europaserien kommer dessutom att vara mer hållbara eftersom de är 
försedda med en skyddsbeläggning. Sedlarna kommer inte att behöva bytas ut lika ofta, vilket 
minskar kostnaderna och innebär mindre miljöpåverkan.   

 När kommer andra valörer att sättas i omlopp? 

Sedlarna i Europaserien kommer att lanseras stegvis med de lägre valörerna först. Efter 10-
eurosedeln kommer 20-eurosedeln att lanseras. Datum för lanseringen är ännu inte fastställt.    


