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Utkom från trycket  
den 9 december 2009 
Omtryck 

1 

Premiepensionsmyndighetens föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna (RFFS 2000:5) om val 
och byte av fond inom premiepensionssystemet; 
 

beslutade den 25 november 2009. 

Med stöd av 13 § förordningen (2007:843) med instruktion för 
Premiepensionsmyndigheten föreskriver Premiepensionsmyndigheten 
att 1–5 §§ myndighetens föreskrifter (RFFS 2000:5) om val och byte 
av fond inom premiepensionssystemet ska ha följande lydelse. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med 
den dag då denna författning träder i kraft. 
 
Föreskrifternas tillämpningsområde 
1 §   Dessa föreskrifter tillämpas vid val och byte av fond enligt 
8 kap. 4 och 5 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion. (FKFS 2009:11) 
 
Val och byte av fonder (RFFS 2002:3) 
2 §1   Ett fondval eller ett fondbyte ska göras på en av Pensionsmyn-
digheten anvisad webbplats (Internet) eller på en av myndigheten 
fastställd och förtryckt blankett. Fondvalet ska göras inom den tid 
som Pensionsmyndigheten bestämmer. (FKFS 2009:11) 
 
Övriga bestämmelser för val och byte av fond 
3 §2   En pensionssparare får vid val och byte av fond bestämma att 
medlen på hennes eller hans premiepensionskonto ska placeras i 
högst fem olika fonder. Fonderna ska vara registrerade hos Pen-
sionsmyndigheten. De ska anges med det fondnummer som myndig-
heten har bestämt. (FKFS 2009:11) 
 
4 §3   Pensionsspararen ska vid val eller byte av fond ange vilken 
andel av medlen på pensionssparkontot innehavet i varje vald fond 
ska motsvara efter genomfört val eller byte. Andelar ska anges i hela 
procentenheter. (FKFS 2009:11) 
 
5 §4  Vid fondval eller fondbyte på Internet ska pensionsspararen 
identifiera sig med e-legitimation eller genom att ange en personlig 
kod som hon eller han fått från Pensionsmyndigheten. Vid val eller 
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byte av fond på blankett ska blanketten skrivas under av pensionsspa-
raren eller en företrädare för henne eller honom. (FKFS 2009:11) 
 
6 §  En pensionssparare ska utöver vad som anges i 3–5 §§ följa de 
övriga anvisningar som lämnas på webbplatsen eller på blanketten. 
(FKFS 2009:1) 
 
 
 
 

Denna författning5 träder i kraft den 15 februari 2009. 
 

Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2010. 
 
PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN  
 

JOHAN HELLMAN 

Johan Schütt 
 
 

 
 
5 FKFS 2009:1. 
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