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Sammanfattning av förslag till ändrade 
bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken  

Riksbanken lånar ut pengar till banker och vissa andra aktörer (motparter). För att 
begränsa risken att göra förluster på dessa lån, så kallad kreditrisk, kräver Riksbanken 
att motparten lämnar betryggande säkerhet. Det är Riksbanken själv som bedömer 
om en säkerhet är betryggande, men normalt utgår Riksbanken i huvudsak från 
värdepapprets externa kreditbetyg. 

De säkerheter som motparterna lämnar till Riksbanken utgörs i stor utsträckning av 
säkerställda obligationer utgivna i Sverige. Dessa värdepapper har för närvarande 
högsta möjliga kreditbetyg av externa kreditvärderingsföretag. Samtidigt bedömer 
Riksbanken att det finns vissa strukturella risker och sårbarheter förknippade med 
säkerställda obligationer som inte fullt ut avspeglas i kreditbetygen.  

Riksbanken har vid många tillfällen påpekat att det är otillfredsställande att bankerna 
i så hög grad förlitar sig på säkerställda obligationer i sina likviditetsreserver. Om en 
stor andel av dessa obligationer ägs av ett fåtal banker finns det en risk att det blir 
svårt att sälja dem vid en kris. Ett ”korsägande” av säkerställda obligationer ger också 
upphov till spridningsrisker inom banksystemet om banker behöver sälja andra 
bankers säkerställda obligationer för att skaffa likviditet. 

De svenska hushållens skuldsättning har därtill ökat kraftigt de senaste tio åren. Ett 
skäl är att de svenska bankerna har haft god tillgång till marknadsfinansiering till låga 
räntor. Att bankerna har kunnat expandera utlåningen så snabbt beror delvis på att 
de använt säkerställda obligationer som finansieringskälla.  

Svenska bankers utbredda användning av säkerställda obligationer medför alltså 
vissa risker för den finansiella stabiliteten. Detta innebär i förlängningen också risker 
för Riksbanken om säkerställda obligationer används som säkerhet för kredit. För att 
minska dessa risker föreslår Riksbanken skärpta villkor för säkerställda obligationer 
som används som säkerheter för kredit i Riksbanken. Förslagen kan leda till en bättre 
diversifiering av de säkerheter motparterna lämnar för sina lån till Riksbanken vilket 
kan minska Riksbankens kreditrisker. 

Riksbanken föreslår fyra förändringar i villkoren för säkerheter för kredit i Riksbanken: 

• För det första att säkerställda obligationer som är utgivna av motparten själv 
inte längre ska accepteras som säkerhet för kredit i Riksbanken. Detta är en 
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återgång till de bestämmelser för säkerheter som gällde innan den globala 
finanskrisen drabbade det finansiella systemet 2007. 

• För det andra att kravet på lägsta kreditbetyg för de värdepapper som 
accepteras som säkerheter höjs från nuvarande A- till AA-.  

• För det tredje att det införs en begränsningsregel som innebär att 
säkerställda obligationer som andel av en motparts totala säkerhetsvärde får 
uppgå till högst 60 procent.  

• För det fjärde att det införs en begränsningsregel som innebär att den andel 
av en motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till 
högst 50 procent får utgöras av säkerställda obligationer utgivna av en och 
samma emittent. 
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Förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för 
kredit i Riksbanken  

Riksbanken föreslår fyra förändringar i villkoren för säkerheter för lån i Riksbanken:  

• För det första att säkerställda obligationer som är utgivna av motparten själv 
inte längre ska accepteras som säkerhet för kredit i Riksbanken. Detta är en 
återgång till de bestämmelser för säkerheter som gällde innan den globala 
finanskrisen drabbade det finansiella systemet 2007. 

• För det andra att kravet på lägsta kreditbetyg för de värdepapper som 
accepteras som säkerheter höjs från nuvarande A- till AA-.  

• För det tredje att det införs en begränsningsregel som innebär att 
säkerställda obligationer som andel av en motparts totala säkerhetsvärde får 
uppgå till högst 60 procent.  

• För det fjärde att det införs en begränsningsregel som innebär att den andel 
av en motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till 
högst 50 procent får utgöras av säkerställda obligationer utgivna av en och 
samma emittent. 

1. Riksbanken lånar ut pengar mot säkerhet   

Riksbanken lånar ut pengar till banker och vissa andra aktörer (motparter) såväl 
under dagen som över natten. För att begränsa risken att göra förluster på dessa lån, 
så kallad kreditrisk, kräver Riksbanken, i enlighet med riksbankslagen, att motparten 
lämnar betryggande säkerhet.1 Riksbanken strävar alltid efter att ha så låg kreditrisk 
som möjligt för att skydda skattebetalarna från förluster. Men kraven på de 
värdepapper som får lämnas som säkerhet bör inte vara så stränga att det minskar 
effektiviteten i det finansiella systemet.  

Säkerställda obligationer har höga kreditbetyg men medför också vissa risker 

Ungefär 70 procent av de säkerheter som banker och andra aktörer sammantaget 
lämnar till Riksbanken utgörs av säkerställda obligationer (se diagram 1).  

  

1 Se 6 kap. 5 och 7 §§ i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.  
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Diagram 1. Fördelning av totalt säkerhetsvärde, alla motparter  
Procent 

   

Källa: Riksbanken 

Säkerställda obligationer har som regel höga kreditbetyg från externa 
kreditvärderingsföretag. Vanligtvis utgår Riksbanken från dessa kreditbetyg när 
kreditrisken i motparternas säkerheter bedöms. Det finns dock vissa strukturella risker 
och sårbarheter förknippade med säkerställda obligationer, vilket Riksbanken vid ett 
flertal tillfällen har uppmärksammat.2 Riksbanken har därför sett över 
bestämmelserna för säkerheter i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument 
(”villkoren”).3 

Svenska banker har stora innehav av säkerställda obligationer. Bankerna är nämligen 
så kallade marknadsgaranter i säkerställda obligationer och håller därmed 
handelslager av dessa värdepapper. Därutöver håller de också stora mängder 
säkerställda obligationer i sina likviditetsreserver. Sammantaget utgör säkerställda 
obligationer närmare två tredjedelar av storbankernas likvida värdepapper i svenska 
kronor. 

Riksbanken har vid många tillfällen påpekat att det är otillfredsställande att bankerna 
i så hög grad förlitar sig på säkerställda obligationer i sina likviditetsreserver.4 Om en 
stor andel av dessa obligationer ägs av ett fåtal banker finns det en risk att det blir 
svårt att sälja dem vid en kris. Ett ”korsägande” av säkerställda obligationer ger också 
upphov till spridningsrisker inom banksystemet om banker behöver sälja andra 
bankers säkerställda obligationer för att skaffa likviditet. Den stora andelen 
säkerställda obligationer i bankernas likviditetsreserver är också den huvudsakliga 

2 Se exempelvis rapporten Finansiell stabilitet 2014:1 och artikeln Marknaden för säkerställda obligationer och 
kopplingar till den finansiella stabiliteten, Penning- och valutapolitik 2013:2. 
3 Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument består av ett anslutningsavtal, ett huvuddokument 
och vissa bilagor och underbilagor. Villkor för säkerheter för kredit hos Riksbanken regleras huvudsakligen 
genom Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter. 
4 Se Riksbankens rekommendation om LCR i svenska kronor i rapporten Finansiell stabilitet 2014:1. 
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anledningen till att storbankerna har låga likviditetstäckningsgrader (LCR) i svenska 
kronor.5    

En säkerställd obligation är kopplad till vissa utvalda säkerheter i form av framför allt 
bostadskrediter.6 Säkerheterna utgör en så kallad säkerhetsmassa. Bostadskrediter får 
ingå i säkerhetsmassan bara om belåningsgraden är högst 75 procent av bostadens 
marknadsvärde. Om bostadspriserna faller så ökar belåningsgraderna, vilket leder till 
att bankernas säkerhetsmassa blir mindre. Detta påverkar i sin tur de aktörer som 
investerar i säkerställda obligationer negativt eftersom deras skydd minskar när 
säkerhetsmassan minskar. Ett fall i bostadspriserna skulle därför sannolikt göra det 
svårare för bankerna att finansiera sig.7 

De svenska hushållens skuldsättning har därtill ökat kraftigt de senaste tio åren. Ett 
skäl är att de svenska bankerna har haft god tillgång till marknadsfinansiering till låga 
räntor. Att bankerna har kunnat expandera utlåningen så snabbt beror delvis på att 
de använt säkerställda obligationer som finansieringskälla.8  

Riksbanken kan minska sin kreditrisk genom att skärpa villkoren för säkerheter för 
krediter  

Svenska bankers användning av säkerställda obligationer medför alltså vissa risker för 
den finansiella stabiliteten. Detta innebär i förlängningen också risker för Riksbanken 
i den utsträckning som motparterna använder säkerställda obligationer som säkerhet 
för kredit hos Riksbanken. Att Riksbanken bedömer säkerställda obligationer som 
godtagbara säkerheter för krediter hos Riksbanken beror i stor utsträckning på de 
höga kreditbetyg som dessa tillgångar som regel har. Riksbanken bedömer dock att 
de risker som är förknippade med obligationerna inte återspeglas fullt ut i 
kreditbetygen. Risken med att acceptera säkerställda obligationer som säkerhet för 
kredit hos Riksbanken avspeglas därmed inte heller fullt ut i de nuvarande villkoren.  

Riksbanken kan ändra detta förhållande genom att skärpa villkoren för hur 
säkerställda obligationer kan användas som säkerheter för kredit i Riksbanken. Det 
kan leda till en bättre diversifiering av de säkerheter bankerna lämnar för sina lån i 
Riksbanken. Detta kan i första hand minska Riksbankens kreditrisker och i andra hand 
minska de koncentrationsrisker som användningen av säkerställda obligationer för 
med sig för bankerna. En sådan skärpning av villkoren kan leda till att 
likviditetspremien för dessa värdepapper ökar, eftersom denna premie delvis bestäms 
av huruvida och till vilka villkor en tillgång kan pantsättas i centralbanken. Om detta 
skulle ske kan det på sikt även öka bankernas kostnader vid finansiering av bolån och 
bidra till att utlåningen till bostadskrediter minskar framöver och till att Riksbankens 
kreditrisker därmed sjunker ytterligare.  

5 LCR ställer en banks likvida tillgångar i relation till ett stressat kassautflöde under 30 dagar. Enligt definitionen 
för LCR är statsobligationer värda mer än säkerställda obligationer när man räknar ut en banks likviditetsreserv. 
Eftersom den största delen av svenska bankers likviditetsreserv utgörs av säkerställda obligationer blir 
likviditetsreserven enligt LCR begränsad.  
6 Med bostadskrediter avses pant i bostadsrätt och kredit mot inteckning i fast egendom eller tomträtt för 
bostadsändamål. Även andra krediter får ingå i säkerhetsmassan (såsom kredit mot inteckning i fast egendom 
eller tomträtt för jordbruks- kontors- eller affärsändamål, eller motsvarande utländska säkerheter, liksom 
offentliga krediter), men bostadskrediter är den praktiskt sett mest betydelsefulla tillgången för säkerställda 
obligationer på den svenska marknaden. 
7 Se Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, 2010. 
8 Se Riksbankens, Finansinspektionens och Riksgäldens gemensamma promemoria Drivkrafter bakom hushållens 
skuldsättning, 2015. 
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2. Förslag till nya bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken 

I Riksbankens nuvarande bestämmelser för säkerheter enligt Villkor för RIX och 
penningpolitiska instrument delas säkerheter in i två kategorier: A och B. Att en 
säkerhet placeras i kategori A innebär att den kan användas utan begränsning, 
medan kategori B innehåller sådana säkerheter som omfattas av en 
begränsningsregel. De värdepapper som omfattas av en begränsningsregel kan inte 
användas som säkerhet i obegränsad utsträckning. I kategori B ingår enligt 
nuvarande villkor egna9 säkerställda obligationer, värdepapper med ett kreditbetyg 
som understiger AA- men som inte understiger A- och egna värdepapper som 
garanterats av stat eller motsvarande institution med obegränsad beskattningsrätt. 

Enligt de föreslagna nya bestämmelserna för säkerheter kommer Riksbanken inte 
längre att acceptera de säkerheter som nu ingår i kategori B. Därtill föreslås en ny 
begränsningsregel som innebär att säkerställda obligationer högst får utgöra 60 
procent av en motparts totala säkerhetsvärde.  

Riksbanken anser dessutom att de säkerställda obligationer som en motpart lämnar 
som säkerhet hos Riksbanken ska vara utgivna av fler än en emittent. Därför föreslår 
Riksbanken en ytterligare begränsning i syfte att minska koncentrationsriskerna i de 
säkerheter Riksbanken mottar för kredit. Begränsningen innebär att den andel av en 
motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till högst 50 procent 
får utgöras av säkerställda obligationer från en och samma emittent.  

De föreslagna ändringarna kommer att införas stegvis:10 

• I ett första steg upphör Riksbanken att acceptera de säkerheter som idag 
ingår i kategori B. Samtidigt höjs därmed kravet på lägsta kreditbetyg från 
dagens A- till AA-. Förändringarna träder i kraft tidigast i januari 2016. 

• I ett andra steg införs en begränsningsregel som innebär att säkerställda 
obligationer som andel av en motparts totala säkerhetsvärde får uppgå till 
högst 60 procent. Regeln träder i kraft tidigast i maj 2016. 

• I ett tredje steg införs en begränsningsregel som innebär att den andel av en 
motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till högst 50 
procent får utgöras av säkerställda obligationer från en och samma emittent. 
Regeln träder i kraft tidigast i september 2016.  

Det föreslås ingen ändring av definitionen på säkerställda obligationer.11 De 
föreslagna ändringarna i bestämmelserna gör således inte skillnad på säkerställda 
obligationer som getts ut av emittenter med säte utanför Sverige, men inom EES, och 
emittenter med säte i Sverige.12  

9 Med ”egna” värdepapper menas i denna remisspromemoria värdepapper som har emitterats av den 
säkerställande parten själv eller av en emittent som är den säkerställande parten närstående. 
10 Riksbanken kommer att ange de relevanta datumen genom publicering av de nya villkoren på sin webbplats. 
11 I Bilaga H4 används begreppet ”säkerställda värdepapper” med vilket avses värdepapper som uppfyller kraven 
i artikel 52.4 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar 
och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-
direktivet). 
12 Riksbanken accepterar värdepapper utställda i SEK, USD, GBP, DKK, EUR, JPY och NOK. Värdepapprets valuta 
påverkar vilket värderingsavdrag (haircut) som är tillämpligt. 
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De föreslagna ändringarna avser13 säkerheter för intradagskrediter och 
penningpolitiska instrument14 men inte för generellt likviditetsstöd eller 
nödkrediter.15   

Eftersom banksystemet för närvarande har ett strukturellt likviditetsöverskott 
gentemot Riksbanken lämnas i praktiken endast säkerheter för intradagskredit. 

I bilaga A till detta dokument presenteras de revideringar som behöver göras i Villkor 
för RIX och penningpolitiska instrument för att implementera villkorsändringarna. 

3. Föreslagna ändringar jämfört med nuvarande bestämmelser och skäl till 
förslagen 

3.1 Förbud mot användning av egna säkerställda obligationer som 
säkerheter för kredit i Riksbanken 

3.1.1  Nuvarande bestämmelser 

Enligt de nuvarande bestämmelserna accepterar Riksbanken, som huvudregel, inte 
motparters egna värdepapper som säkerhet. Riksbanken accepterar dock i begränsad 
utsträckning egna säkerställda obligationer. Dessa omfattas av en begränsningsregel 
(se 3.4) som innebär att de får utgöra som högst 40 procent av en motparts totala 
säkerhetsvärde. 

3.1.2  Föreslagen förändring 

Egna säkerställda obligationer accepteras inte som säkerhet för kredit i Riksbanken. 
Förändringen träder i kraft tidigast i januari 2016.  

3.1.3  Skäl till förslaget 

Riksbanken anser principiellt att användningen av egna värdepapper som säkerhet 
för krediter inte bör uppmuntras. Det är nämligen troligt att värdet på dessa 
försämras om låntagaren hamnar i betalningssvårigheter. Därmed ökar kreditrisken 
för Riksbanken om motparternas egna värdepapper används som säkerhet.  

I december 2007 började Riksbanken emellertid acceptera egna säkerställda 
obligationer som säkerhet för kredit i Riksbanken. Anledningen var den dåvarande 
globala finansoron och likviditetsproblemen i banker världen över. Då det inte längre 
syns någon brist på likviditet i det svenska finansiella systemet eller hos de svenska 
bankerna är det motiverat att återgå till de regler som gällde före december 2007, 
det vill säga att inte acceptera egna säkerställda obligationer som säkerheter för 
kredit i Riksbanken.  

Banker är idag föremål för allt högre krav på att lämna säkerheter i enlighet med 
olika finansiella regelverk16. Användningen av egna säkerställda obligationer som 

13 De föreslagna förändringarna får inte effekt för de särskilda intradagskrediter som i särskild ordning beviljats 
av Riksbanken till RIX-deltagare i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden. 
14 Penningpolitiska instrument omfattar finjusterande transaktioner, stående faciliteter och repor. Effekterna av 
de föreslagna bestämmelserna på penningpolitiska repor hanteras särskilt i avsnitt 4.5. 
15 Riksbanken kan i likviditetsstödjande syfte, då synnerliga skäl föreligger, bevilja extraordinär utlåning, 
generella likviditetsstöd eller nödkrediter till enskilda institut. Sådana åtgärder omfattas inte av de villkor som 
gäller för Riksbankens normala och löpande operationer. 
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säkerhet inom ramen för dessa regelverk är dock begränsad.17 Om Riksbanken mot 
den bakgrunden fortsätter att acceptera egna säkerställda obligationer som säkerhet 
skulle det kunna innebära att Riksbanken accepterar sådana säkerheter i en större 
utsträckning än andra institutioner. Det kan i sin tur resultera i att sammansättningen 
av de säkerheter som lämnas till Riksbanken förändras på ett för Riksbanken 
ofördelaktigt sätt. En sådan utveckling är inte önskvärd och därför bör denna 
möjlighet tas bort.  

Dessutom kan det noteras att egna säkerställda obligationer inte får ingå i bankers 
likviditetsreserver vid beräkningen av likviditetstäckningsgraden LCR.  

3.2 Förbud mot egna värdepapper som garanterats av stat eller 
motsvarande som säkerhet för kredit i Riksbanken 

3.2.1 Nuvarande regler 

Som angetts ovan accepterar Riksbanken normalt sett inte egna värdepapper som 
säkerhet för kredit. I begränsad utsträckning kan dock egna värdepapper som 
garanteras av stat eller motsvarande användas som säkerhet enligt nuvarande villkor. 
Dessa omfattas av samma begränsningsregel (se 3.4) som är tillämplig på egna 
säkerställda obligationer och som innebär att säkerheter som omfattas av regeln får 
utgöra högst 40 procent av motpartens totala säkerhetsvärde. 

3.2.2 Föreslagen förändring 

Egna värdepapper som garanteras av stat eller motsvarande accepteras inte längre. 
Förändringen träder i kraft tidigast i januari 2016.  

3.2.3 Skäl till förslaget 

Skälen är samma för statsgaranterade värdepapper som är utgivna av motparten själv 
som de skäl som anförts i förslaget om förbud mot egna säkerställda obligationer (se 
3.1.3): det syns inte längre någon brist på likviditet i det svenska finansiella systemet 
och dessa värdepapper får inte ingå i likviditetsreserverna vid beräkningar av 
likviditetstäckningsgraden LCR. 

3.3 Riksbanken accepterar inte värdepapper med kreditbetyg som 
understiger AA- som säkerheter för kredit i Riksbanken  

3.3.1 Nuvarande regler 

Riksbanken accepterar värdepapper med kreditbetyg som understiger AA- men som 
inte understiger A-. Dessa omfattas av en begränsningsregel (se 3.4) som innebär att 
säkerheter som omfattas av regeln får utgöra högst 40 procent av motpartens totala 
säkerhetsvärde. 

16 Som exempel kan nämnas att det såväl inom EU som i USA och andra delar världen ställs krav på utbyte av 
likvida säkerheter vid clearing av derivat. De europeiska reglerna om detta finns i förordning (EU) nr 648/2012 
om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR). Även ytterligare omfattande principer för 
krav på likvida säkerheter för derivat som inte clearas håller på att tas fram av Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) och International Organization of Securities Commissions (IOSCO).  
17 Se fotnot 19. 
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3.3.2 Föreslagen förändring 

Värdepapper med kreditbetyg som understiger AA- accepteras inte som säkerhet för 
kredit i Riksbanken. Förändringen träder i kraft tidigast i januari 2016.  

3.3.3 Skäl till förslaget 

Det huvudsakliga skälet till förslaget att höja kravet på lägsta kreditbetyg är behovet 
av att minska Riksbankens egen kreditrisk. 

Värdepapper med lägre kreditbetyg än AA- omfattas enligt nuvarande villkor av 
samma begränsningsregel som egna värdepapper som antingen är säkerställda eller 
garanterade av stat. Enligt det aktuella förslaget kommer Riksbanken också i 
fortsättningen att tillämpa endast en begränsningsregel som styr sammansättningen 
av säkerheter mellan olika tillgångsklasser. Eftersom den föreslagna 
begränsningsregeln ger ett större utrymme (60 procent) än vad som gäller enligt 
nuvarande regler (40 procent) för de värdepapper som omfattas av 
begränsningsregeln skulle ett oförändrat krav på kreditbetyg innebära att en större 
andel av säkerhetsmassan får utgöras av värdepapper med kreditbetyg lägre än AA- 
än idag. För att undvika att ge motparterna incitament att lämna fler värdepapper 
med lägre kreditbetyg som säkerhet ska Riksbanken enligt förslaget inte längre 
acceptera värdepapper med kreditbetyg som är lägre än AA-.  

3.4 Införande av begränsningsregel för säkerställda obligationer 

3.4.1 Nuvarande regler 

Riksbanken tillämpar för närvarande en begränsningsregel för 

(i) egna säkerställda obligationer 

(ii) egna värdepapper som garanteras av stat eller motsvarande 

(iii) värdepapper med ett kreditbetyg lägre än AA- (se avsnitten 3.1, 3.2 och 3.3 
ovan). 

Den nuvarande begränsningsregeln innebär att säkerhetsvärdet för de värdepapper 
som omfattas av begränsningsregeln får utgöra högst 40 procent av en motparts 
totala säkerhetsvärde. 

3.4.2 Föreslagen förändring 

En begränsningsregel införs som innebär att säkerställda obligationer som andel av 
en motparts totala säkerhetsvärde får uppgå till högst 60 procent. Som en följd av 
3.2.2. och 3.3.2. tas den nuvarande begränsningsregeln bort.  

Förändringen är inte tillämplig på intradagskrediter för värdepappersavveckling (se 
fotnot 13). 

3.4.3 Skäl till förslaget att införa begränsningsregel 

I dag är säkerställda obligationer det enskilt största tillgångsslag som lämnas som 
säkerhet hos Riksbanken (se diagram 1 i kapitel 1). Med nuvarande bestämmelser för 
säkerheter finns det heller inget som hindrar motparter från att endast lämna 
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säkerställda obligationer som säkerhet. Det är också vanligt att motparter gör just 
detta (se diagram 2).  

 
Diagram 2. Fördelning av totalt säkerhetsvärde, per motpart 
Andel av respektive motparts totala säkerhetsvärde hos Riksbanken som utgörs av 
säkerställda obligationer, procent  

   
Anm. Varje stapel motsvarar en motpart. 
Källa: Riksbanken 

Svenska säkerställda obligationer ges i dagsläget högsta möjliga kreditbetyg av 
externa kreditvärderingsföretag. Samtidigt bedömer Riksbanken att de systemrisker 
som är förknippade med säkerställda obligationer inte fullt ut avspeglas i 
kreditbetygen. Riksbanken anser därför att de säkerheter som lämnas till Riksbanken i 
större utsträckning bör diversifieras. En begränsningsregel kan leda till att 
Riksbankens kreditrisk minskar. 

En begränsningsregel kan dessutom leda till att bankernas likviditetsreserver blir mer 
diversifierade genom att en större andel av reserverna består av andra tillgångar än 
säkerställda obligationer. Därigenom kan också graden av korsägande av säkerställda 
obligationer minska (se kapitel 1). I den mån de föreslagna bestämmelserna skulle 
leda till högre bolåneräntor kan också kredittillväxten för svenska bolån mattas av. 
Dessa sidoeffekter kan i sin tur minska systemrisken i säkerställda obligationer och 
därmed minska kreditrisken för Riksbanken i de fall säkerställda obligationer används 
som säkerhet. 

Dessutom kan det noteras att det också vid beräkningen av 
likviditetstäckningsgraden LCR finns en begränsningsregel för hur stor andel 
säkerställda obligationer får utgöra av en banks totala likviditetsreserv.  

3.4.4 Skäl till förslaget att låta begränsningsregeln uppgå till 60 procent 

Begränsningsregeln bör vara utformad på sådant sätt att den medför en tillräckligt 
förbättrad diversifiering av säkerheter som krävs för att Riksbankens kreditrisk ska 
kunna minska. Samtidigt ska den göra det möjligt att även fortsatt tillhandahålla 
kredit till motparter på ett effektivt sätt. Utformningen av begränsningsregeln bör 
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även beakta eventuella negativa effekter på till exempel marknaderna för 
statsobligationer och säkerställda obligationer, liksom Riksbankens förutsättningar 
för att bedriva penningpolitik (se kapital 4).   

Ungefär 70 procent av de säkerheter som motparterna sammantaget lämnar hos 
Riksbanken utgörs av säkerställda obligationer (se diagram 1 i kapitel 1). För att 
begränsningsregeln ska verka för en ökad grad av diversifiering i form av säkerheter 
av kategori A, och därmed  bidra till att minska Riksbankens kreditrisk, bör den sättas 
på en nivå under 70 procent. Hur långt under denna nivå som en begränsningsregel 
kan och bör sättas blir ytterst en fråga om att balansera effekterna som regeln får för 
enskilda banker och för marknaden mot Riksbankens behov av att begränsa sin 
kreditrisk. Fyra olika nivåer på begränsningsregeln utvärderas: 70 procent, 60 procent, 
50 procent och 40 procent.   

De motparter som har en andel säkerställda obligationer som överskrider 
begränsningsregeln kommer att få ett mindre kreditutrymme (säkerhetsvärde) i 
Riksbanken.18 Under antagandet att motparten väljer att återställa sitt kreditutrymme 
kommer den att behöva lämna ytterligare säkerheter i kategori A, det vill säga 
säkerheter som inte omfattas av begränsningsregeln. Sådana säkerheter är till 
exempel statsobligationer, kommunobligationer och obligationer emitterade av 
Kommuninvest som uppfyller de övriga krav som ställs på dessa värdepapper för att 
kunna utgöra säkerheter för kredit hos Riksbanken.  

För att återställa sitt kreditutrymme kan motparterna antingen köpa ytterligare 
säkerheter eller flytta befintliga säkerheter till Riksbanken. Det andra alternativet 
förutsätter att motparterna redan innehar säkerheter som används för andra ändamål 
än för kredit hos Riksbanken. Det kan till exempel vara säkerheter som används för 
andra betalningssystem än Riksbankens, hos centrala motparter19 eller i bilaterala 
OTC-transaktioner.20 

För att undersöka möjliga effekter på marknaderna för statsobligationer och 
säkerställda obligationer (se mer under kapitel 4) antas att motparterna väljer att fullt 
ut återställa det kreditutrymme de hade före införandet av begränsningsregeln. 
Därtill antas att de gör detta enbart genom att köpa statsobligationer, vilket i sin tur 
finansieras med försäljning av säkerställda obligationer. 

Tabell 1 redogör för motparternas sammantagna ytterligare behov av säkerheter i 
kategori A vid olika nivåer på begränsningsregeln. Behovet sträcker sig från 22 
miljarder kronor vid en begränsningsregel om 70 procent till 94 miljarder vid en 
begränsningsregel om 40 procent.  

 

 

18 Andelen säkerheter hos Riksbanken som ingår i nuvarande kategori B och som inte längre föreslås accepteras 
är så liten i förhållande till totalt säkerhetsvärde att denna analys huvudsakligen utgår från en begränsningsregel 
för säkerställda obligationer.  
19I EMIR (se fotnot 16 ovan) uppställs krav på vilka säkerheter som får accepteras av centrala motparter vid 
clearing av derivat. Som exempel kan nämnas att egna säkerställda obligationer får accepteras under vissa 
omständigheter. Många centrala motparter anger dock i sina regelverk att clearingmedlemmarnas egna 
säkerställda obligationer inte accepteras som säkerhet för den centrala motpartens exponering mot samma 
medlem. I ett internationellt perspektiv är det dessutom ovanligt att centrala motparter accepterar svenska 
säkerställda obligationer som säkerhet medan vissa accepterar utländska motsvarigheter. 
20 Med bilaterala OTC-transaktioner avses derivattransaktioner som ingås och avvecklas bilateralt utan att 
clearas. I den utsträckning som sådana transaktioner inte omfattas av något clearingkrav sker utbyte av 
säkerheter mellan parterna enligt vad som följer av marknadspraxis. Kommande lagstiftning kan även medföra 
ett ökat utbyte av säkerheter.  
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Tabell 1. Behov av ytterligare säkerheter i kategori A vid olika 
begränsningsregler, alla motparter 

Begränsningsregel: säkerställda 
obligationer som andel av totalt 
säkerhetsvärde, procent  

Behov av säkerheter i kategori A 
för att återställa kreditutrymme, 
miljarder kronor 

40 94 

50 74 

60 44 

70 22 

Källa: Riksbanken 

I tabell 2 redovisas behovet av ytterligare säkerheter i relation till marknadsvärdet av 
utestående svenska statsobligationer. Värdet på statsobligationerna mäts på tre sätt. 
Först som summan av marknadsvärdet på utestående statsobligationer i alla valutor, 
därefter endast i kronor och sist i kronor exklusive Riksbanken genomförda och 
planerade köp.  

Vid en begränsningsregel om 70 procent motsvarar behovet av ytterligare säkerheter 
2 procent av marknadsvärdet i statsobligationer i alla valutor (22 i förhållande till 
1 097 miljarder). Vid en begränsningsregel om 40 procent motsvarar behovet nästan 
15 procent av marknadsvärdet i statsobligationer i svenska kronor justerat för 
marknadsvärdet av Riksbankens genomförda och planerade köp (94 i förhållande till 
649 miljarder).  

Tabell 2. Bankernas uppskattade behov av statsobligationsköp i relation till 
storleken på utestående volym svenska statsobligationer 

 

Statsobligationer 
utgivna av 
svenska staten 

 

Marknadsvärde, 
miljarder 
kronor 

Begränsningsregel (och volym) 

Belopp som andel i procent 

40%    
(94 mdr)  

50%      
(74 mdr) 

60%        
(44 mdr) 

70%     
(22 mdr) 

Alla valutor 1 097 8,6% 6,7% 4,0% 2,0% 

Endast svenska 
kronor 

809 11,6% 9,2% 5,4% 2,7% 

Endast svenska 
kronor exklusive 
Riksbankens köp  

649 14,5% 11,4% 6,8% 3,4% 

Anm. Avser marknadsvärdet av svenska statsobligationer, publika obligationer i utländsk valuta 
samt statsskuldsväxlar per 2015-08-31. 
Källor: Riksbankens egna beräkningar och Riksgälden. 

Om köpen av statsobligationer därefter finansieras enbart genom att sälja 
säkerställda obligationer skulle motparterna vid en begränsningsregel om 70 procent 
sälja 1,1 procent av de säkerställda obligationerna i alla valutor (22 miljarder i 
förhållande till 1 972 miljarder). Vid en begränsningsregel om 40 procent motsvarar 
denna försäljning 6,3 procent av alla säkerställda obligationer utgivna i kronor (94 
miljarder i förhållande till 1 485 miljarder). (Se tabell 3.) 
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Tabell 3. Bankernas potentiella säljbehov av säkerställda obligationer i relation 
till storleken på den utestående volymen av säkerställda obligationer  

Svenska 
säkerställda 
obligationer, 
miljarder 
kronor 

Utestående 
volym, 
miljarder 
kronor 

Begränsningsregel (och volym) 

Belopp som andel i procent 

40%            
(94 mdr) 

50%             
(74 mdr) 

60%              
(44 mdr) 

70%             
(22 mdr) 

Alla valutor  1 972 4,8% 3,8% 2,2% 1,1% 

Endast svenska 
kronor 

1 485 6,3% 5,0% 3,0% 1,5% 

Anm. Avser säkerställda obligationer utgivna inom ramen för det svenska regelverket för 
säkerställda obligationer. 
Källor: Riksbankens egna beräkningar och Association of Swedish Covered bond issuers 

Riksbanken föreslår att begränsningsnivån sätts till 60 procent. Detta innebär att 
högst 60 procent av en enskild banks eller annan aktörs totala säkerhetsvärde får 
utgöras av säkerställda obligationer.   

Cirka 70 procent av de säkerheter som bankerna och andra aktörer sammantaget 
lämnar som säkerheter i Riksbanken utgörs av säkerställda obligationer. En 
begränsningsregel på 60 procent kan därmed bidra till en ökad diversifering av de 
säkerheter som lämnas till Riksbanken eftersom flera motparter enbart eller i stor 
utsträckning lämnar säkerställda obligationer som säkerhet, och därmed kommer att 
behöva göra ombalanseringar i sin säkerhetsportfölj hos Riksbanken.  

En liknande begränsningsregel som den som nu föreslås tillämpas vid beräkningen av 
likviditetstäckningsgraden LCR. Regeln begränsar den andel av en banks 
likviditetsreserv som får utgöras av säkerställda obligationer. Begränsningen uppgår 
till 40 procent i Basel III-regelverket21 och 70 procent i den europeiska 
implementeringen av LCR22. En begränsningsregel om 60 procent ligger alltså inom 
detta intervall.  

Riksbanken bedömer därtill att en begränsningsregel satt till 60 procent kan införas 
utan negativa konsekvenser för effektiviteten i betalningssystemet, för 
penningpolitiken, för likviditeten i den svenska statsskulden eller i form av oönskade 
effekter på bankers eller andra aktörers finansieringsmöjligheter (se vidare kapitel 4). 
Om begränsningsregeln sätts lägre skulle det kunna finnas en risk att behovet av 
tillgångar i kategori A blir stort i förhållande till utestående volym av 
statsobligationer. 

3.5 Införande av en begränsningsregel för säkerställda obligationer som 
är utgivna av en och samma emittent   

3.5.1 Nuvarande regler 

I de nuvarande villkoren finns ingen motsvarande begränsningsregel. 

21 Se Baselkommitténs kapitalkravsstandarder ”Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 
and banking systems” och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2012:6.  
22 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut. 

. 
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3.5.2 Föreslagen förändring 

Den andel av en motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer får 
till högst 50 procent utgöras av säkerställda obligationer från en och samma 
emittent. 

Förändringen är inte tillämplig på intradagskrediter för värdepappersavveckling (se 
fotnot 13). 

3.5.3 Skäl till förslaget att införa begränsningsregeln 

För närvarande har alla svenska säkerställda obligationer högsta kreditbetyg. Om det 
skulle uppstå skillnader i kreditbetyg, men de fortsatt skulle vara godkända som 
säkerheter för kredit i Riksbanken, skulle det utan den föreslagna begränsningen 
kunna innebära att sammansättningen av de säkerheter som lämnas till Riksbanken 
förändras på ett för Riksbanken ofördelaktigt sätt. 

Riksbanken anser därför att de säkerställda obligationer som en motpart lämnar som 
säkerhet hos Riksbanken ska vara utgivna av fler än en emittent. Detta leder till en 
bättre diversifiering av de säkerheter bankerna lämnar för sina lån i Riksbanken vilket 
kan minska Riksbankens kreditrisker. 

3.5.4 Skäl till förslaget att kalibrera begränsningsregeln till 50 procent 

Med nuvarande bestämmelser är det tillåtet att endast lämna säkerställda 
obligationer från en och samma emittent som säkerhet. Den föreslagna 
begränsningsregeln innebär att en motparts säkerhetsvärde som utgörs av 
säkerställda obligationer måste utgöras av säkerställda obligationer från minst två 
emittenter.23 

I diagram 3 visas hur stor andel av respektive motparts säkerhetsvärde som utgörs av 
säkerställda obligationer emitterade av den största enskilda emittenten.  

 
  

23 Om en bank har säkerställda obligationer från endast en emittent blir säkerhetsvärdet hos Riksbanken för 
dessa säkerställda obligationer noll. 
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Diagram 3. Den enskilt största emittenten av säkerställda obligationer som 
andel av säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer, per motpart 
Procent  

 
Anm. Staplarna representerar enskilda motparter. 
Källa: Riksbanken 

4. Konsekvenser av de föreslagna ändringarna 

Enligt de föreslagna ändringarna kommer Riksbanken inte längre att acceptera de 
säkerheter som enligt nuvarande bestämmelser ingår i kategori B. Sådana säkerheter 
utgör i dag endast en mycket liten del av motparternas totala säkerhetsvärde 
(kreditutrymme). Säkerhetsvärdet hos Riksbanken begränsas därmed endast i en liten 
omfattning genom att de säkerheter som för närvarande ingår i kategori B inte längre 
accepteras. Det bedöms därmed inte ha någon direkt påverkan.   
 
Begränsningsregeln för säkerställda obligationer från en och samma emittent 
bedöms inte heller medföra väsentlig kostnadspåverkan eftersom motparter antas 
kunna diversifiera sina innehav av säkerställda obligationer utan att detta medför 
betydande kostnader. Dessutom innehar motparterna ofta ytterligare säkerheter som 
används för andra ändamål än som säkerhet hos Riksbanken och som vid behov kan 
flyttas till Riksbanken.  
 
Begränsningsregeln för säkerställda obligationer utgivna av en och samma emittent 
utgår från den andel av säkerhetsvärdet som utgörs av säkerställda obligationer och 
inte andelen av motpartens totala säkerhetsvärde. Därmed kan begränsningsregeln 
också påverka de motparter som i relation till totala säkerheter har en liten andel 
säkerställda obligationer, om motparternas respektive andel säkerställda obligationer 
präglas av en tillräckligt hög koncentration till en och samma emittent. Inte heller 
detta bedöms medföra väsentliga problem ur ett kostnadsperspektiv för sådana 
motparter eftersom begränsningen i dessa fall endast påverkar förhållandevis små 
volymer av säkerställda obligationer.  
 
I avsnitt 4.1 till 4.7 redogörs för konsekvenserna av en begränsningsregel på 60 
procent för säkerställda obligationer. Beräkningarna utgår från antagandet att 
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motparterna väljer att öka innehaven av kategori A-säkerheter så att säkerhetsvärdet 
som var gällande före det att begränsningsregeln införts återställs. Vidare antas att 
motparterna finansierar köpen av ytterligare säkerheter i kategori A enbart genom att 
sälja motsvarande innehav av säkerställda obligationer. 

Det uppskattade behovet av ytterligare säkerheter i kategori A för samtliga motparter 
vid en begränsningsregel på 60 procent uppgår till 44 miljarder kronor (se tabell 1). 
Av detta svarar de fyra storbankerna24 för merparten.  

I praktiken behöver behovet av ytterligare säkerheter inte nödvändigtvis mötas 
genom köp av ytterligare säkerheter. I stället kan det, i många fall, tillgodoses genom 
att de säkerheter som bankerna redan innehar flyttas till Riksbanken. Bankerna kan 
dessutom välja att bara delvis eller inte alls återställa sitt kreditutrymme till den nivå 
som gäller enligt de nuvarande bestämmelserna. 

Konsekvensanalysen omfattar förslagens påverkan på bankerna, betalningssystemet, 
marknaderna för svenska statsobligationer och säkerställda obligationer, effekter för 
penningpolitiken, Riksbankens riskexponering och för övriga aktörer.  

4.1 Liten påverkan på bankerna   

Den utestående stocken av säkerställda obligationer utgivna av svenska emittenter 
uppgår till cirka 2 000 miljarder kronor. Merparten av efterfrågan på säkerställda 
obligationer utgörs av andra aktörer än bankerna själva, exempelvis försäkringsbolag 
och pensionsfonder. Dessa omfattas inte av Riksbankens säkerhetsvillkor. De nya 
bestämmelsernas påverkan på bankernas finansieringsmöjligheter bedöms därför 
vara liten. 

Storbankernas innehav av säkerställda obligationer uppgår till närmare 500 miljarder 
kronor. Om storbankerna säljer säkerställda obligationer motsvarande sitt behov av 
ytterligare kategori A-säkerheter så skulle detta endast utgöra en liten del av deras 
totala innehav av säkerställda obligationer, eftersom motparternas sammantagna 
behov av att lämna ytterligare säkerheter endast uppgår till 44 miljarder kronor, varav 
storbankerna svarar för merparten. Påverkan på storbankernas innehav av 
säkerställda obligationer bedöms därför bli begränsad i och med de nya 
bestämmelserna. 

Samtidigt skulle storbankernas genomsnittliga LCR i svenska kronor öka från dagens 
73 procent till 82 procent till följd av de ändrade bestämmelserna och mot bakgrund 
av den beskrivna ombalanseringen som beskrevs ovan. Anledningen är att 
statsobligationer, ur ett LCR-perspektiv, är värda mer än säkerställda obligationer vid 
beräkningen av en banks likviditetsreserv. 

4.2 Effektiviteten i betalningssystemet bedöms inte påverkas i någon 
större utsträckning 

För att underlätta för motparter att genomföra betalningar ger Riksbanken kredit 
under dagen. Eftersom kredit bara ges mot betryggande säkerhet behöver 
motparterna ha säkerheter som åtminstone motsvarar det dagliga behovet av 
intradagskrediter.   

24 Med storbankerna avses Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
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Värdet på motparternas säkerheter bedöms överstiga värdet på de 
intradagsbetalningar som motparterna utför även efter att de föreslagna 
bestämmelserna införts (se tabell 4).  

Tabell 4. Kreditutrymme jämfört med daglig intradagskredit, alla motparter 

Genomsnitt under perioden  
Sep 2014 – mar 2015 

Alla motparter, miljarder kronor  

Kreditutrymme med de nuvarande 
bestämmelserna 

292 

Kreditutrymme med de nya 
bestämmelserna  

227 

Daglig högsta intradagskredit under 
perioden 

145 

Anm. Beloppen är beräknade som genomsnittet av summan av samtliga motparters säkerhetsvärden och 
intradagskrediter vid varje tidpunkt i stickprovet.   
Källa: Riksbanken 

Till detta kommer att motparterna har möjlighet att återställa sitt kreditutrymme till 
den nuvarande nivån som gäller innan den nya begränsningsregeln införs,genom en 
ombalansering av säkerheter från kategori A till B. Den ombalansering som skulle 
behövas är förhållandevis liten (se tabell 1).  

Riksbanken bedömer därför att effektiviteten i betalningssystemet inte påverkas i 
någon större utsträckning av förslagen.  

4.3 Likviditeten på marknaden för svenska statsobligationer bedöms 
inte påverkas  

Som framgår av diagram 1 och 2 samt tabell 1 är det möjligt att enskilda motparter 
kommer att behöva ombalansera sina portföljer till följd av de föreslagna 
ändringarna i säkerhetsvillkoren. Detta kan följaktligen leda till att efterfrågan på 
tillgångar i kategori A, till exempel statsobligationer, ökar. Under förutsättning att 
bankerna väljer att återställa sitt kreditutrymme till den nivå som gäller vid nuvarande 
bestämmelser och samtidigt möter hela det ökade behovet av säkerheter i kategori A 
genom att endast köpa statsobligationer utgivna av svenska staten, kommer de trots 
detta att behöva köpa en förhållandevis liten volym av statspapper i förhållande till 
den totala statsskulden (se tabell 2).  

Riksbanken bedömer därför att förslagen endast får en begränsad påverkan på 
likviditeten på marknaden för svenska statsobligationer.  

4.4 Förutsättningarna för penningpolitiken förändras inte  

Villkoren för säkerheter för krediter i Riksbanken har en viss betydelse för 
implementeringen av penningpolitiken. Detta gäller framför allt under tider då 
banksystemet har ett strukturellt likviditetsunderskott gentemot Riksbanken och 
därmed ett strukturellt behov av att låna mot säkerhet. Med dagens 
likviditetsöverskott har bankerna i stället ett strukturellt behov av att placera i 
Riksbanken, vilket inte kräver några säkerheter. Undantaget är intradagskrediten, men 
denna har begränsad penningpolitisk betydelse eftersom den penningpolitiska 
transmissionen utgår från räntan för lån på dagslånemarknaden där banker lånar av 
varandra över natten utan att lämna säkerheter.  
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En skärpning av villkoren för användning av säkerställda obligationer som säkerheter 
kan öka likviditetspremien för dessa värdepapper, eftersom denna delvis bestäms av 
huruvida och till vilka villkor en tillgång är möjlig att pantsätta i centralbanken. 
Räntan för säkerställda obligationer skulle därmed kunna öka till följd av de 
föreslagna ändringarna genom att likviditetspremien ökar. Om motparterna 
finansierar köp av säkerheter i kategori A genom att sälja säkerställda obligationer 
kan räntan för säkerställda obligationer öka ytterligare något mer. Detta skulle i sin 
tur kunna leda till något högre bolåneräntor med minskad efterfrågan på bolån som 
följd.  

Effekten på marknaden för säkerställda obligationer bedöms dock bli liten då den 
ombalansering som eventuellt behöver ske är liten i relation till den totala stocken av 
svenska säkerställda obligationer om cirka 2 000 miljarder kronor. Om motparterna 
samtidigt köper statsobligationer så skulle räntan på statsobligationer kunna gå ner. 
Effekten på den genomsnittliga räntan mellan dessa två tillgångsslag bör därmed 
vara liten.  

Riksbanken bedömer därför att förslaget inte påverkar förutsättningarna för att 
bedriva penningpolitik. Förslaget bedöms inte heller påverka den svenska 
växelkursen i någon större utsträckning. 

4.5 Implementering av penningpolitik  

Säkerheter som omfattas av den föreslagna nya begränsningsregeln, det vill säga 
säkerheter i kategori B, kan inte accepteras som underliggande tillgång i 
penningpolitiska repor.  

Eftersom Riksbanken till följd av banksystemets strukturella likviditetsöverskott 
gentemot Riksbanken för närvarande inte erbjuder penningpolitiska repor som ett 
sätt att tillföra likviditet får detta på kort sikt inga praktiska konsekvenser. 

Om banksystemet i framtiden hamnar i likviditetsunderskott gentemot Riksbanken 
kan Riksbanken överväga att tillföra likviditet på andra sätt än genom 
penningpolitiska repor. Om likviditetstillförseln i stället sker i form av utlåning mot 
säkerhet så skulle samma villkor som för Riksbankens övriga krediter gälla. Därmed 
skulle säkerheter i kategori B accepteras i den begränsade utsträckning som följer av 
begränsningsregeln.  

4.6 Riksbankens riskexponering minskar  

Effekterna av de rekommenderade villkorsändringarna bedöms vara positiva för 
Riksbanken i den meningen att diversifieringen av de säkerheter som motparterna 
lämnar för sina krediter i Riksbanken bedöms bli större. Förslaget kan också leda till 
minskade systemrisker på marknaden för säkerställda obligationer. Detta kan i 
förlängningen även innebära att Riksbankens kreditrisk minskar i den mån 
säkerställda obligationer används som säkerhet.   

4.7 Övriga konsekvenser  

Om risken i motparternas portföljer av säkerheter som ställs hos Riksbanken minskar 
kan det leda till att andra aktörer, hos vilka Riksbankens motparter också lämnar 
säkerheter (såsom centrala eller bilaterala derivatmotparter), i stället får bära den risk 
som Riksbanken vill begränsa. Vilka konsekvenser det kan få för det finansiella 
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systemet är svårt att bedöma eftersom det inte är säkert vilka dessa andra aktörer 
kan komma att bli.  

Det kan också noteras att de föreslagna bestämmelserna som gäller säkerställda 
obligationer som säkerhet för kredit är strängare än de bestämmelser som gäller i 
Norges Bank, Danmarks Nationalbank och Finlands Bank vid tidpunkten för 
publiceringen av denna remisspromemoria.  

5. Fortsatt process 

Riksbanken kommer att ta remissinstansernas synpunkter i beaktande innan beslut 
om ändringar fattas. De nya villkoren föreslås träda i kraft stegvis, med vissa 
förändringar som träder i kraft tidigast i januari 2016 och andra tidigast i maj 2016 
och september 2016.  

Det stegvisa införandet innebär att beslutade ändringar införs i villkoren kort efter 
det att remissperioden gått ut, men träder i kraft vid ett senare datum. För varje 
sådan villkorsändring kommer nya villkor att publiceras på Riksbankens webbplats. I 
de publicerade nya villkoren anges exakt tidpunkt för ikraftträdandet av varje enskild 
förändring.   
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