
8. desember 2020 

 

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 tredje ledd skal lyde: 

 

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.  

 

 

§ 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.  

 

 

§ 27 skal lyde: 

 

§ 27. Systemrisikobuffersats for engasjementer i Norge 

 

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

 



 

§ 28 første punktum skal lyde: 

 

Finansdepartementet skal annethvert år treffe beslutning om nivået på 

systemrisikobuffersatsen for engasjementer i Norge.  

 

§ 31 annet punktum skal lyde: 

 

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 § 30 annet og tredje ledd. 

 

§ 47 nytt tredje ledd skal lyde: 

 

Foretak som ikke benytter avansert IRB-metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko, og 

ikke er systemviktige etter § 30, skal for alle engasjementer anvende en sats for 

systemrisikobuffer på 3 prosent frem til 31. desember 2022. 

 

II 

 

 

Forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer oppheves. 

 

 

III 

 

 

Forskriften trer i kraft 31. desember 2020. 

 

 


