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Høringsnotat - gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med 
fortrinnsrett 

 
Det vises til Finansdepartementets brev 12. mars 2019 der Finanstilsynet ble bedt om å utrede 
behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre EU-regelverket for covered bonds. Vedlagt 
følger høringsnotat med forslag til endringer i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften.  
 
EU-regelverket består av covered bonds-direktiv 2019/2162 og forordning 2019/2160 som er en 
endringsforordning av artikkel 129 i kapitalkravsforordningen.  
 
EU-regelverket ble endelig vedtatt i EU 27. november 2019 og publisert i Den Europeiske Unions 
Tidende 18. desember 2019. Fristen for gjennomføring er 8. juli 2021 og endringen skal senest tre i 
kraft i nasjonal lovgiving 8. juli 2022.  
 
Direktivet berører regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i finansforetaksloven 
kapittel 11 med forskriftsbestemmelser. Finanstilsynets vurdering er at gjeldende regelverk for 
OMF i stor grad oppfyller minstekravene i direktivet. Enkelte tilpasninger må likevel gjøres for at 
regelverket skal være i samsvar med EU-regelverket. Direktivet inneholder mer spesifikke 
likviditetskrav (skal dekke maksimale kumulative utbetalinger neste 180 dager) enn dagens 
generelle krav til likviditet. Bestemmelsene om belåningsgrad og overpantsettelse i 
kapitalkravsforordningen avviker fra gjeldende norsk regelverk for OMF. Direktivet inneholder 
videre nye krav til gransker (kan ikke lenger være valgt revisor) og nærmere regler om usteders 
mulighet til utsatt forfall (soft bullet) som i dag ikke er regulert.  
 
Det norske regelverket har i dag bestemmelser som regulerer én type OMF. Direktivet krever at det 
innføres regelverk som omfatter to typer fortrinnsberettigede obligasjoner.  
 
Finanstilsynet har i utarbeidelsen av høringsnotatet lagt vekt på at det norske OMF-regelverket har 
fungert godt og etter hensikten. Det er derfor i liten grad foreslått endringer i regelverket som ikke 
er nødvendig for å være i overensstemmelse med forordningen eller direktivet eller andre EØS-
rettslige forpliktelser. 
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