
Utkast 11. desember 2019 

 

Forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og 

nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) 
 

Fastsatt av Finansdepartementet [dato] med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om 

finansforetak og finanskonsern §§ 14-2 og 14-3. 

 

I 

 

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 3 skal lyde: 

 

§ 3.  Beregning av kapitalbufferkrav 

       Beregningsgrunnlaget for bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige 

foretak og motsyklisk kapitalbuffer som angitt i finansforetaksloven § 14-3 og 

verdipapirhandelloven § 9-42 følger av CRR artikkel 92(3). 

 

       Foretakene skal beregne sine foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og 

motsyklisk kapitalbuffer. For engasjementer i Norge skal satsene som fastsatt i § 24 og § 30 

anvendes. 

 

       For engasjementer i andre EØS-stater anvendes systemrisikobuffersatsen som er 

fastsatt av myndighetene i vedkommende stat, såfremt kravet er rettet mot systemrisiko i 

staten og gjelder for alle foretak. For engasjementer i EØS-stater som har fastsatt et annet 

systemrisikobufferkrav enn det nevnt i første punktum, skal systemrisikobuffersatsen være 

0 prosent. Annet punktum gjelder tilsvarende for engasjementer i EØS-stater som ikke har 

fastsatt et systemrisikobufferkrav. For engasjementer i andre EØS-stater anvendes den 

motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende stat.  

 

       For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen, gjelder tredje ledd 

tilsvarende. For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ikke har 

fastsatt et krav til motsyklisk kapitalbuffer, gjelder likevel satsen som følger av § 30. 

Finansdepartementet kan fastsette en annen sats for systemrisikobuffer og motsyklisk 

kapitalbuffer for engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen. 

 

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om beregningen av foretaksspesifikke krav 

til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer. 

 

 

 

§ 4 skal lyde: 

 



§ 4.  Minstekrav for gjennomsnittlig risikovekt 

Fra 31. desember 2020 og frem til 31. desember 2022 skal foretak som benytter IRB-

metode ha en gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom 

i Norge som ikke er lavere enn 20 prosent.  

 

Fra 31. desember 2020 og frem til 31. desember 2022 skal foretak som benytter IRB-

metode ha en gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i 

næringseiendom i Norge som ikke er lavere enn 35 prosent.  

 

 

Ny del VII skal lyde: 

 

Del VII: Systemrisikobuffer 

§ 23.  Innhold og formål 

Denne delen fastsetter satsen for systemrisikobuffer for engasjementer i Norge, og 

angir fremgangsmåten for myndighetenes arbeid med å vurdere og fastsette satsen. Formålet 

med systemrisikobufferen er å gjøre foretakene mer solide og robuste overfor utlånstap og 

andre forstyrrelser som kan oppstå som følge av strukturelle sårbarheter i økonomien og 

annen systemrisiko av varig karakter.  

 

§ 24.  Systemrisikobuffersats for engasjementer i Norge 

For engasjementer i Norge er satsen for systemrisikobufferen 4,5 prosent. 

 

§ 25.  Endring av systemrisikobuffersatsen 

Finansdepartementet skal annethvert år treffe beslutning om nivået på 

systemrisikobuffersatsen for engasjementer i Norge. Beslutninger om å øke satsen skal 

normalt tidligst tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet. I særlige tilfeller kan 

tidligere ikrafttredelse besluttes. Satsen skal endres i trinn på én eller flere ganger 0,5 

prosentpoeng.  

 

 

Del VII blir ny del VIII, og overskriften skal lyde: 

 

Del VIII: Buffer for systemviktige foretak 

 

 

§ 23 blir nye § 26 og skal lyde: 

 

Denne delen fastsetter fremgangsmåte og kriterier for å fastsette hvilke foretak som 

skal oppfylle særskilte bufferkrav fordi de er systemviktige og har særlig stor betydning for 

det finansielle systemet og norsk økonomi. Slike systemviktige foretak skal ha en særskilt 

kapitalbuffer for å ha en større tapsbærende evne, og dermed redusere sannsynligheten for at 

foretakene får økonomiske problemer som kan ha alvorlige negative konsekvenser for det 

finansielle systemet og realøkonomien. 



 

§ 24 blir nye § 27. § 27 annet ledd skal lyde: 

 

Foretak som oppfyller minst ett av følgende kriterier, skal anses som systemviktige og 

ha en særskilt kapitalbuffer på 1 prosent: 

a) foretak som ved utgangen av det foregående år hadde forvaltningskapital som 

utgjorde mer enn 10 prosent av Fastlands-Norges BNP, 

b) foretak som ved utgangen av foregående år hadde utlån til publikum i Norge som 

utgjorde mer enn 5 prosent av samlede utlån til publikum i Norge. 

 

§ 27 nytt tredje ledd skal lyde: 

 

Foretak som oppfyller minst ett av følgende kriterier, skal anses som systemviktige og 

ha en særskilt kapitalbuffer på 2 prosent: 

c) foretak som ved utgangen av det foregående år hadde forvaltningskapital som 

utgjorde mer enn 20 prosent av Fastlands-Norges BNP, 

d) foretak som ved utgangen av foregående år hadde utlån til publikum i Norge som 

utgjorde mer enn 10 prosent av samlede utlån til publikum i Norge. 

 

§ 27 nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd. Femte ledd skal lyde: 

 

Finansdepartementet kan i særlige tilfelle bestemme at foretak som oppfyller kriteriene 

i annet eller tredje ledd, ikke skal anses som systemviktige. Finansdepartementet kan også 

fastsette at andre foretak enn de som oppfyller minst ett av kriteriene i annet eller tredje ledd, 

likevel skal anses som systemviktige. Ved denne vurderingen skal Finansdepartementet legge 

vekt på kriteriene som er angitt i § 28 og råd fra Finanstilsynet. 

 

§ 25 blir ny § 28 og skal lyde: 

 

Finanstilsynet skal hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til 

Finansdepartementet om hvilke foretak som bør anses som systemviktige i Norge, og oppfylle 

et særskilt bufferkrav på 1 eller 2 prosent. Råd etter første punktum skal baseres på en 

vurdering av blant annet foretakets størrelse, foretakets omfang av virksomhet i Norge og i 

andre land, foretakets kompleksitet, foretakets rolle i den finansielle infrastrukturen og i 

hvilken grad foretaket er sammenvevet med resten av det finansielle systemet, jf. også § 27 

annet og tredje ledd. 

 

 

  



Ny del IX skal lyde: 

 

Del IX: Motsyklisk kapitalbuffer 

§ 29. Innhold og formål 

Denne delen fastsetter satsen for motsyklisk kapitalbuffer for engasjementer i Norge. 

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre foretakene mer solide og robuste 

overfor utlånstap i en framtidig lavkonjunktur og dempe faren for at foretakene skal bidra til å 

forsterke en eventuell nedgangskonjunktur ved å redusere sin kredittgivning.  

 

§ 30.  Motsyklisk kapitalbuffersats for engasjementer i Norge 

For engasjementer i Norge er satsen for motsyklisk kapitalbuffer 2,5 prosent. 

 

§ 31.  Endring av den motsykliske kapitalbuffersatsen 

Finansdepartementet skal hvert kvartal treffe beslutning om nivået på den motsykliske 

kapitalbuffersatsen for engasjementer i Norge. Beslutninger om å øke satsen skal normalt 

tidligst tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet. I særlige tilfeller kan tidligere 

ikrafttredelse besluttes.  

 

Den motsykliske kapitalbuffersatsen skal som hovedregel være mellom 0 og 2,5 

prosent. I særlige tilfeller kan satsen settes høyere enn 2,5 prosent. Satsen skal endres i trinn 

på én eller flere ganger 0,25 prosentpoeng. Beslutning om å redusere satsen kan tre i kraft 

umiddelbart. 

 

Nåværende del VIII og IX blir nye deler X og XI. 

 

§§ 26 til 31 blir nye §§ 32 til 37.  

 

§ 32 oppheves.  

 

 

II 

 

Forskrift 4. oktober 2013 nr. 1170 om motsyklisk kapitalbuffer oppheves. 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Frem til 31. desember 2020 er satsen for systemrisikobuffer for alle engasjementer 3 prosent. 

For foretak som ikke benytter avansert IRB-metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko, 

og ikke er systemviktige etter § 27, gjelder første punktum frem til 31. desember 2022. 

 


