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Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för 
svenska bolån 

Inledning 

Bankföreningen förstår det av Finansinspektionen angivna motivet till att förändra 

tillämpningen av riskviktsgolvet, nämligen att vidmakthålla neutrala konkurrens-

förhållanden på den svenska bolånemarknaden mot bakgrund av förändringar i 

marknadsstrukturen. I detta sammanhang är det även av största vikt att Finans-

inspektionen gör sitt yttersta för att skapa neutrala konkurrensförhållanden mellan 

banker och de nya aktörer som håller på att etablera sig på den svenska bolåne-

marknaden.  

 

Utifrån aspekten att den svenska regleringen så långt möjligt bör harmonisera med 

EU:s regelverk ser Bankföreningen fördelar med den förändring som Finans-

inspektionen nu föreslår. 

 

Ett riskviktsgolv på 25 procent framstår dock som mycket långtgående i internationell 

jämförelse, särskilt med beaktande av att Sverige dessutom har såväl ett strikt amor-

teringskrav som ett bolånetak med liknande syfte som riskviktsgolvet. Finland och 

Belgien har nyligen infört riskviktsgolv för bolån genom artikel 458. I Finland är golvet 

satt till 15 procent. I Belgien är det satt till ett femprocentigt påslag på de riskvikter 

som följer av de interna modellerna. 

 

Bankföreningen har i tidigare sammanhang påtalat de negativa effekter och tillämp-

ningsproblem som kan uppstå när svensk reglering i allt för stor grad avviker från hur 

EU:s gemensamma regelverk tillämpas i andra länder. Avvikelserna kan avse såväl 

nivåerna på kapitalkrav som de metoder som används. En konsekvens är att de 

svenska särkraven kan få följdeffekter av olika slag. Ett exempel som aktualiseras 

med koppling till riskviktsgolvet, och som beskrivs senare i detta yttrande, är att de 

höga triggernivåer som svenska banker är ålagda av Finansinspektionen att ha på 

sina AT1-instrument nu, till följd av att kapitalkvoterna blir lägre, måste anpassas till 

EU-nivå för att bankerna fortsättningsvis ska kunna emittera sådana instrument med 

bra rating.  
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Det framgår tydligt av tillsynsförordningen att det pelare 1-krav som Finans-

inspektionen nu avser att införa är en åtgärd för makrostablitet som kan tas bort av 

Finansinspektionen utan särskilda europeiska beslutsprocesser i det fall man be-

dömer att risken som låg till grund för införandet av pelare 1-kravet upphört. 

 

Det är också tydligt i den promemoria Finansinspektionen remitterat att så är fallet. 

Att det nya pelare 1-kravet i denna mening betraktas som ett buffertkrav av Finans-

inspektionen är viktigt för att inte förändringen ska riskera att medföra ökade system-

risker. Detta rör inte bara beslutsprocesserna för att ta bort kravet utan också det 

sätt som Finansinspektionen kommunicerar runt den nu förslagna förändringen av 

riskviktsgolvet för bolån. Genomgående för detta är att Finansinspektionen inte på 

något sätt är begränsad från att ta bort kravet i det fall man uppfattar att kravet inte 

längre är lämpligt. 

 

I det följande lämnas ett antal konkreta synpunkter på förslaget.  

Riskviktsgolvet bör vara högst 10 procent 

Finansinspektionen föreslår att det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för 

svenska bolån som idag tillämpas i pelare 2 ersätts med ett krav inom ramen för arti-

kel 458 i tillsynsförordningen. Finansinspektionen gör bedömningen att riskerna i 

bostadsutlåningen som myndigheten presenterade i samband med införandet av 

riskviktsgolvet i pelare 2 kvarstår.  

 

Bankföreningen är av uppfattningen att det nu föreslagna riskviktsgolvet inte bör vara 

högre än 10 procent.  

 

Bankföreningen konstaterar att Finansinspektionen 2013 införde ett riskviktsgolv för 

svenska bolån inom ramen för den samlade kapitalbedömningen i pelare 2. Golvet 

sattes till 15 procent för portföljens genomsnittliga riskvikt. Motivet för denna åtgärd 

var att företagens IRK-metoder inte i tillräcklig utsträckning fångade kreditrisken i 

svenska bolån. Finansinspektionens ställningstagande var resultatet av en samlad 

bedömning av framtida förlustnivåer vid en nivå av finansiell påfrestning. Golvnivån 

på 15 procent omfattade enligt Finansinspektionen inte systemrisk utan endast 

kreditrisken i bolånen.  

 

År 2014 höjde Finansinspektionen riskviktsgolvet med 10 procentenheter till 25 pro-

cent. Motivet för åtgärden var att svenska bolån orsakade systemrisker eftersom 

hushållens höga skuldsättning gjorde dem sårbara både för ränteförändringar och 

utvecklingen på bostadsmarknaden vilket i förlängningen kan leda till risker för den 
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svenska realekonomin.1 De olika delarna i det nuvarande riskviktsgolvet syftar såle-

des till att täcka olika typer av risk – kreditrisk (15 procent) respektive systemrisk (10 

procent).  

 

Artikel 458 i tillsynsförordningen får enbart tillämpas för att hantera makrorisker (för-

ändring i intensiteteten i makrotillsynsrisken som kan medföra allvarliga negativa 

konsekvenser för det finansiella systemet och den reala ekonomin). Bestämmelsen 

är alltså inte till för att hantera kreditrisk. Eftersom Finansinspektionen är av uppfatt-

ningen att det inte skett någon förändring i den riskbedömning som gjordes när 

nuvarande riskviktsgolv införes, där 10 procentenheter av golvet motiverades med 

systemrisk, bör det nu föreslagna riskviktsgolvet inte vara högre än 10 procent. 

 

Ett ytterligare skäl för ett lägre riskviktsgolv är, som nämns inledningsvis, att Finans-

inspektionen vidtagit ett antal andra åtgärder, som bolånetak och amorteringskrav, 

för att minska makroriskerna på bolånemarknaden. 

Riskviktsgolvet bör inte påverka beräkningen av den kontracykliska 

bufferten 

Finansinspektionen gör bedömningen att när den kontracykliska bufferten beräknas 

ska minimikravet för de relevanta exponeringarna inkludera det kapitalkrav som till-

kommer på grund av det föreslagna riskviktsgolvet.  

 

Bankföreningens uppfattning är att åtgärder vidtagna enligt artikel 458 inte ska 

påverka beräkningen av den kontracykliska bufferten och att Finansinspektionens 

tolkning står i strid med tillämpliga regelverk. 

 

Enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska kravet på en kontracyklisk kapital-

buffert beräknas utifrån REA enligt artikel 92 i tillsynsförordningen. Vid beräkning av 

REA enligt artikel 92 ska hänsyn inte tas till eventuella justerade riskvikter enligt arti-

kel 458 då kreditrisk enligt artikel 92 ska beräknas enligt avdelning II i tillsyns-

förordningen.  

 

Vidare framgår av COREP-mallen C 02.00 – Kapitalbaskrav (CA2) att riskviktsgolvet 

enligt artikel 458 ska rapporteras på rad 730 (post 1.8.2**). Enligt EBA:s validerings-

regel v0217_m ingår värdet på rad 730 som en del i rad 710 (post 1.8.2) som i sin tur 

enligt valideringsregel v0216_m ingår i värdet som ska rapporteras på rad 690 (post 

1.8). Beloppet på rad 690 ingår enligt valideringsregel v0204_m i värdet som ska 

rapporteras på rad 010 (post 1) Summa Exponeringsbelopp. Rapporteringen av risk-

viktsgolvet (rad 730) kommer alltså per automatik att ingå i Summa exponerings-

belopp (rad 010). COREP-mallen är därmed uppbyggd på ett sätt som innebär att en 

                                                
1 Kapitalkrav för svenska banker, september 2014 (Dnr 14-6258), FI, s. 57 ff 
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ökning av riskvikterna enligt artikel 458 inte anses öka det riskvägda exponerings-

beloppet för kreditrisk som rapporteras på rad 040 (post 1.1) och ökningen ska där-

med inte ingå vid beräkningen av krav på en kontracyklisk kapitalbuffert. 

 

Av 9 kap. 3 § FFFS 2014:12 framgår att ett institut vid beräkningen av det viktade 

genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena ska använda det sammanlagda 

kapitalbaskravet för kreditrisk, fastställt enligt del tre avdelningarna 2 och 3 i tillsyns-

förordningen för de berörda kreditexponeringarna i det landet, dividerat med det 

sammanlagda kapitalbaskravet för kreditrisk för samtliga av företagets berörda kre-

ditexponeringar. Detta ger att beräkningen ska utgå från pelare 1-beräkning i del tre 

innebärande att REA enligt artikel 458 inte ska ingå. Det viktade buffertvärdet ska 

beräknas på REA beräknat enligt artikel 92 tillsynsförordningen. Det belopp som 

beräknas enligt artikel 92 tar inte hänsyn till justerade riskvikter enligt artikel 485 i till-

synsförordningen. 

 

Därutöver definierar Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 vad 

en allmän exponering är. Definitionen anger att en allmän kreditexponering är det 

riskexponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 förordning (EU) nr 

575/2013 för en exponering som avses i artikel 140.4 a i direktiv 2013/36/EU. Artikel 

140.4 a i direktiv 2013/36/EU hänvisar till kapitalbaskraven för kreditrisk enligt del tre 

avdelning 2 i CRR. Inte heller här återfinns någon hänvisning till CRR artikel 458. 

Kapitalbaskrav som följer av artikel 458 i CRR ska således inte beaktas vid beräk-

ningen av institutsspecifika kapitalbuffertvärden.  

 

Slutligen följer det av artikel 458 i tillsynsförordningen att kapitalkonserverings-

bufferten kan justeras för systemrisker, övriga kapitalbuffertar omnämns inte i 

bestämmelsen. Detta talar för att de systemrisker som artikel 458 ska hantera inte 

innefattar en indirekt höjning av den kontracykliska kapitalbufferten genom en höj-

ning av beräkningsunderlaget. En direkt höjning av den kontracykliska kapital-

bufferten riskerar dessutom att leda till överlappande kapitalkrav med de kapitalbas-

krav som följer av CRR artikel 458 eftersom även den kontracykliska kapitalbufferten 

är till för att förhindra uppkomsten av systemomfattande risk.  

Förslagets konsekvenser 

MDA-beräkning 

Finansinspektionen konstaterar att den föreslagna åtgärden innebär att bankernas 

buffertutrymme minskar med konsekvensen att marginalen till nivån då de auto-

matiska utdelningsrestriktionerna (MDA-nivån) minskar jämfört med nuvarande kon-

struktion.  
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Bankföreningen anser att den minskning av bankernas buffertutrymme som åtgärden 

innebär är en allvarlig och negativ konsekvens av förslaget. Svenska banker kommer 

i en europeisk jämförelse gå från att ha bland de högsta avstånden till MDA till att 

hamna i nivå med, eller till och med lägre än, andra stora banker i EU. Detta trots att 

de svenska bankerna kommer att vara lika välkapitaliserade efter förändringen som 

de är idag.  

Dessutom föreslås det i pågående EU-förhandlingar av det så kallade bankpaketet 

förändringar av nuvarande regelverk som sannolikt kommer att ytterligare minska 

buffertutrymmet för de svenska bankerna. Om samtliga nuvarande krav då blir bind-

ande i termer av formellt beslutade pelare 2-krav eller som del av det kombinerade 

buffertkravet kommer svenska banker att riskera att ha fallhöjder till MDA som ligger 

signifikant under EU-genomsnittet, särskilt om riskviktsgolvet fortsatt sätts till 25 pro-

cent. Detta riskerar att både göra det dyrare och svårare att emittera AT1-instrument.  

Triggernivån på AT1-instrument.  

Bankföreningen konstaterar att förslaget får konsekvenser för bankernas förutsätt-

ningar att emittera AT1-instrument. De största svenska bankerna är idag av Finans-

inspektionen ålagda en 8% triggernivå på sina AT1-instrument på grund av de höga 

svenska kapitalkraven. I och med att svenska bankers kapitalkvoter nu blir mer jäm-

förbara med banker i övriga EU måste triggernivån för svenska bankers AT1-instru-

ment anpassas till övriga EU. Skulle en anpassning av triggernivån inte göras riske-

rar svenska banker att få försämrad rating av sina AT1-instrument eftersom rating-

företagen i sina bedömningar tar hänsyn till bankernas kapitalkvoter oaktat den 

nominella förändringen av bankernas kapitalbas. Svenska banker kan, utan en EU-

anpassning av triggernivån, komma att få svårare att emittera AT1-instrument med 

bra rating. Enbart denna ändring av kapitalkraven, med sänkta kapitalkvoter som 

följd, har lett till att Moody’s har satt tre av de svenska stora bankernas AT1-instru-

ment på review för nedgradering. Bara små ytterligare ändringar av kapitalkraven 

riskerar att leda till att även andra ratinginstitut gör detsamma.  

 

Bankföreningen anser därför att de av Finansinspektionen kommunicerade trigger-

nivåerna för bankernas AT1-instrument, som en konsekvens av nu föreslagen för-

ändring, måste anpassas till den nivå, 5,125%, som följer av tillsynsförordningen. 

Om inte riskerar även detta att göra det både dyrare och svårare för svenska banker 

att emittera AT1-instrument.  

Effekten på kapitalkrav 

Finansinspektionen anför att effekten på de svenska kreditinstitutens kapitalnivåer 

och kapitalkrav i kronor räknat blir försumbar.  
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Bankföreningen delar inte Finansinspektionens uppfattning att effekten blir försum-

bar i kronor räknat. Totalt sett ökar kapitalkraven med cirka 1,5 miljarder kronor, vil-

ket inte kan anses som försumbart. Bankföreningen menar att Finansinspektionen 

borde välja en metodik som säkerställer att kraven i kronor räknat inte ökar till följd 

av att riskviktsgolvet flyttas från pelare 2 till pelare 1. 

Kommande regelverk 

Finansinspektionen skriver att ”Baselgolvet väntas resultera i högre genomsnittliga 

riskvikter för svenska kreditinstituts bolåneexponeringar jämfört med riskvikterna som 

beräknas med interna modeller”. 

 

Bankföreningen konstaterar att Baselreglernas implementering i EU-rätten är av-

görande för vilka nivåer riskvikterna för bolån kommer att få. Föreningens bedöm-

ning är att de riskvikter som kommer att följa av den nya schablonmetoden i kom-

bination med kapitalgolvet kommer att ligga lägre än 25 procent. 

Definition av berörd portfölj  

Finansinspektionen anför att riskviktsgolvet ska gälla för exponeringar i Sverige med 

säkerhet i fastighet inom exponeringsklassen exponeringar mot hushåll. Samtidigt 

hänvisas till cell C 09.02 i COREP-mallen som avser motpartens säte.  

 

Bankföreningen anser, ur ett riskperspektiv, att det ska vara säkerhetens hemvist 

och inte motpartens säte som ska vara avgörande för om en exponering omfattas av 

riskviktsgolvet eller inte. Ytterligare en anledning är för att undvika en eventuell dub-

belräkning eftersom i dagsläget åtminstone Finland implementerat riskviktsgolvet 

enligt artikel 458 baserat på säkerhetens hemvist.  

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Johan Hansing Maria Olin 

 


