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1 Bakgrunn 

Finansdepartementet har i brev av 14. februar 2017 bedt Finanstilsynet innen 1. september 

2017 å vurdere ulike sider av regelverket om obligasjoner med fortrinnsrett. Som del av dette 

oppdraget, er Finanstilsynet bedt om å vurdere om det norske regelverket bør styrkes for å 

bidra til harmonisering av "covered bond"-regelverket i EU, herunder særlig regler om 

offentliggjøring av informasjon. "Covered bonds" brukes i det følgende om obligasjoner med 

fortrinnsrett innenfor det internasjonale regelverket, mens obligasjoner med fortrinnsrett etter 

norsk regelverk omtales som OMF. 

 

Harmoniseringsprosessen i EU beskrives i punkt 2. I punkt 3 omtales gjeldende regelverk for 

offentliggjøring av informasjon knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett. I punkt 3 følger 

Finanstilsynets vurderinger. Forslag til forskriftsendring og tilhørende merknader følger i 

punkt 4 og 5. Økonomiske og administrative konsekvenser er beskrevet i punkt 6.  

 

 

2 Harmoniseringsprosessen i EU 

EU har kunngjort at rammeverket for covered bonds er et område man vil se nærmere på i 

arbeidet med kapitalmarkedsunionen (CMU). Den europeiske banktilsynsenheten (EBA) 

publiserte i juli 2014 anbefalinger for regulering av covered bonds. Anbefalingene kom etter 

en undersøkelse som viste stor variasjon i nasjonal regulering av covered bonds, noe EBA 

mente var uheldig med hensyn til å opprettholde tilliten til covered bonds som 

finansieringsinstrument. En ny undersøkelse gjennomført i regi av EBA i 2016, viste at 

anbefalingene i liten grad hadde ført til endring i nasjonal regulering av covered bonds.  

 

I desember 2016 ble rapporten "EBA Report on Covered Bonds"
1
 (EBA-rapporten) 

offentliggjort. Rapporten inneholder en gjennomgang av medlemslandenes etterlevelse av 

EBAs anbefalinger samt forslag til harmonisering av covered bond-markedet i EU. EBA 

foreslår en tre-trinns tilnærming for harmonisering av det europeiske covered bond-markedet i 

form av et covered bonds-direktiv, endringer i CRR og nasjonale regler. Kommisjonen har 

varslet at de planlegger å komme med et forslag til regelverk første halvår 2018
2
.  

 

I dagens EU-regelverk er det ingen regler om offentliggjøring som gjelder særskilt for 

utstedere av covered bonds. De generelle offentliggjøringskravene i CRR gjelder på 

foretaksnivå, men det er ingen krav til informasjon om hvert covered bonds-program. CRR 

artikkel 129 inneholder offentliggjøringskrav på porteføljenivå som må oppfylles minst 

halvårlig for at obligasjonene skal få lavere risikovekting. Offentliggjøringen skal omfatte 

verdien på sikkerhetsmassen og utestående covered bonds, geografisk fordeling og type 

eiendeler i sikkerhetsmassen. Videre skal det opplyses om størrelsen på lånene, rentenivå og 

valutarisiko. I tillegg skal offentliggjøringen vise forfallsstrukturen på eiendelene i 

sikkerhetsmassen og utestående obligasjoner samt andelen lån i mer enn 90 dagers 

mislighold.  

                                                      
1
 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1699643/EBA+Report+on+Covered+Bonds+%28EBA-Op-

2016-23%29.pdf  
2
 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2899641_en 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1699643/EBA+Report+on+Covered+Bonds+%28EBA-Op-2016-23%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1699643/EBA+Report+on+Covered+Bonds+%28EBA-Op-2016-23%29.pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2899641_en
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EBA anbefaler generelle offentliggjøringskrav til utstedere utover det som følger av CRR 

artikkel 129, og at offentliggjøringen skal gjennomføres minst kvartalsvis. EBA mener at 

utstederne bør offentliggjøre aggregerte data for kredittrisiko, markedsrisiko og 

likviditetsrisiko i sikkerhetsmassen og de sikrede obligasjonene i hvert covered bonds-

program, inkludert informasjon om motparter og nivåer på kontraktuell og frivillig 

overpantsettelse. Videre foreslås det at utstederne skal offentliggjøre informasjon om 

strukturen på obligasjonene og metodikken som brukes for å verdsette underliggende aktiva 

og beregne belåningsgrad (LTV), samt transaksjonsdokumenter og en uttalelse om at 

regulatoriske krav følges.  
 

 

3 Gjeldende regelverk 

Norsk regelverk for offentliggjøring av finansiell informasjon er av EBA vurdert som delvis i 

tråd med EBAs anbefalinger ("partially aligned"). Samtlige av de 25 norske OMF-utstederne 

rapporterer etter de internasjonale regnskapsreglene, IFRS, som er det pliktige 

regnskapsspråket for utstedere med noterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner. Banker 

og kredittforetak med noterte verdipapir må   følge noteopplysningskravene etter IFRS og 

enkelte opplysningskrav etter årsregnskapsforskriften i årsregnskapet. Plikten til å utarbeide 

delårsregnskap følger av årsregnskapsforskriften, men innholdet er for noterte banker og 

kredittforetak styrt av IFRS-krav. Årsregnskapet må inneholde noteopplysninger om blant 

annet likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko, finansielle derivater og kredittrisiko. Det 

kreves at noteopplysningene knyttet til gjelden skal inneholde informasjon om særlige vilkår 

og gjennomsnittlig rente, de vesentligste valutaer, eiendeler stilt som sikkerhet for gjelden og 

totalbeløpet for berørte eiendeler. Opplysningskravene i delårs- og årsregnskap etter 

regnskapsregelverket overlapper i noen grad med EBA-anbefalingen.   

 

I tillegg til regnskapsreglene, er eierforetakene og kredittforetak underlagt 

offentliggjøringskravene i kapitalkravsforskriften del IX (pilar 3-krav). Denne informasjonen 

skal offentliggjøres årlig. Opplysningskravene omfatter kredittrisiko, bruk av sikkerheter og 

motpartsrisiko for derivater mv. Opplysningskravene må imidlertid kun oppfylles av det 

øverste innenlandske foretaket i finansgruppen, slik at heleide OMF-foretak ikke er omfattet 

på selvstendig grunnlag.  

 

Den europeiske bransjeforeningen for covered bonds, European Covered Bond Council 

(ECBC), lanserte i 2012 en ordning der utstedere som oppfyller spesifiserte krav får et 

kvalitetsstempel
3
. Utstedere med et slikt stempel må benytte en informasjonsmal kalt 

"Harmonised Transparency Template", "HTT". De norske utstederne med et slikt stempel er 

DNB Boligkreditt, Eika Boligkreditt, Nordea Eiendomskreditt, Sparebank1 Boligkreditt, SR 

Boligkreditt og Møre Boligkreditt. Det er laget en "HTT-mal" tilpasset norske forhold. Den 

norske malen inkluderer blant annet informasjon om størrelsen på sikkerhetsmassen, 

gjennomsnittlig LTV, størrelse på utestående OMF og grad av overpantsettelse.  

 

For eierforetak som har eierinteresser i kredittforetak som utsteder OMF, er det ikke særskilte 

offentliggjøringskrav knyttet til overføring av lån utover det som følger av de generelle pilar 

3-kravene og regnskapsreglenes offentliggjøringskrav. IFRS 7 Finansielle instrumenter – 

                                                      
3
 The Covered Bond Label Foundation: https://www.coveredbondlabel.com/  

https://www.coveredbondlabel.com/
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opplysninger, IAS 34 Delårsrapportering og IAS 24 Opplysninger om nærstående parter og 

tilsvarende noteopplysningskrav i årsregnskapsforskriften vil i noen grad angi informasjon om 

koblinger til kredittforetak. 

 

 

4 Finanstilsynets vurderinger 

Kravene i CRR artikkel 129 om at utsteder skal offentliggjøre informasjon om verdien på 

sikkerhetsmassen, geografisk fordeling, forfallstruktur med videre er foreløpig ikke tatt inn i 

norske regler, men bestemmelsen blir gjeldende etter at CRR er tatt inn i EØS-avtalen. 

Finanstilsynet vil presisere disse offentlighetskravene i rundskriv, og vurderer at det ikke er 

behov for regelendringer på dette området. Det at det i Norge er spesialiserte kredittforetak 

som er utstedere, øker også transparens og tilgang til informasjon om sikkerhetsmassen 

sammenlignet med land der utstedelsene gjøres direkte av bankene.  

 

Når det gjelder eierbankene, mener imidlertid Finanstilsynet at det kan være større behov for 

tilpassede offentliggjøringskrav for å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger om hvilke 

forpliktelser eierforetakene har overfor kredittforetakene og om bankens gjenværende risiko 

når boliglån overføres til OMF-foretak. Det foreslås å ta inn en ny forskriftsbestemmelse i 

finansforetaksforskriften kapittel 14 med hjemmel i finansforetaksloven § 14-5 annet ledd om 

informasjonsplikt. Den foreslåtte bestemmelsen kan delvis overlappe med regnskapsreglenes 

krav til noteopplysninger, herunder IFRS 7 med krav til opplysninger om overføring av 

finansielle eiendeler. Det vurderes likevel som hensiktsmessig å spesifisere 

offentliggjøringskravet for å lette sammenlignbarheten mellom eierbankene og å kvantifisere 

den risikoen eierbankene er eksponert for.  

 

Det legges opp til at offentliggjøringskravet for eierforetakene fastsettes som pilar 3-krav. 

Informasjonen skal offentliggjøres minst årlig samtidig med årsregnskapet. Foretakene skal 

vurdere om noen opplysninger bør offentliggjøres hyppigere enn årlig.  

 

 
5 Forslag til forskriftsendring 

Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern 

(finansforetaksloven) § 14-5 gjøres følgende endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om 

finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften):  

 

Ny del III Informasjonsplikt  

  

§ 14-5 Offentliggjøring av eierinteresser i kredittforetak  

Finansforetak som har eierinteresser i kredittforetak som utsteder obligasjoner med 

fortrinnsrett, skal offentliggjøre følgende spesifisert på hvert enkelt foretak:  

a) overføringsgrad for henholdsvis bolighypoteklån og eiendomshypoteklån. Med 

overføringsgrad menes bolighypoteklån og eiendomshypoteklån eierforetaket har 

overført til kredittforetak som andel av summen av henholdsvis bolighypoteklån og 

eiendomshypoteklån på eierforetakets egen balanse og overførte lån 
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b) gjennomsnittlig belåningsgrad for henholdsvis bolighypoteklån og 

eiendomshypoteklån separat for lån på egen balanse og for overførte lån  

c) overpantsettelsesgrad i sikkerhetsmassen i kredittforetak 

d) andelen tellende sikkerhetsmasse i forhold til sikkerhetsmasse totalt, jf. § 11-4 

d) trukket og ubenyttet engasjementsbeløp for henholdsvis likviditetsfasiliteter, 

garantier og trekkrettigheter overfor kredittforetak 

e) bokført verdi av henholdsvis obligasjoner med fortrinnsrett, aksjer, 

fondsobligasjonskapital, ansvarlig lånekapital og annen usikret finansiering i 

kredittforetaket 

f) andre forpliktelser overfor kredittforetak som følge av aksjonæravtaler og lignende.  
 

 For finansforetak som har eierinteresser i kredittforetak som utsteder obligasjoner med 

fortrinnsrett der sikkerhetsmassen består av andre typer fordringer enn bolighypoteklån og 

eiendomshypoteklån, jf. finansforetaksloven § 11-8, gjelder første ledd bokstav c, d, e og f.  

 

 

6 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Det antas at de nye offentliggjøringskravene vil ha begrensede konsekvenser for 

eierforetakene.  Eierforetakene vil få noe økt arbeidsbyrde knyttet til pilar 3-rapporteringen, 

men innholdet i opplysningskravene bør allerede være internt tilgjengelig. Finanstilsynet 

vurderer det slik at fordelene ved økt transparens, oppveier eventuelle ulemper økt omfang av 

offentliggjøringskrav kan medføre for eierforetakene. Økt transparens gir investorer, 

innskytere og andre interessenter et bedre grunnlag for å overvåke risikoen i bankene.  
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