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1. Inledning 

Syftet med detta dokument är att närmare beskriva de krav som, enligt Villkor för RIX 
och penningpolitiska instrument (Villkoren), gäller för att värdepapper ska få användas 
som säkerhet för kredit i RIX (intradagskredit) och i repor eller som säkerhet för kredit 
vid Riksbankens tillförsel av likviditet i penningpolitiskt syfte. Detta dokument är således 
ett komplement till Villkoren.  
 

I syfte att underlätta förståelsen av Villkoren ges i det följande en sammanfattning av de 
regler och rutiner som gäller vid säkerhetshantering i RIX eller i penningpolitiska 
instrument. Där så är möjligt finns direkta hänvisningar till Villkoren eller till bilagor 
(Bilaga) och annan relevant information som finns publicerad på Riksbankens hemsida 
(www.riksbank.se). Dokumentet innehåller också praktiska beskrivningar och exempel 
på hur Riksbanken hanterar och bedömer säkerheter och säkerhetsarrangemang, samt 
uppgifter om vilka personer som är Riksbankens kontaktpersoner i frågor som rör 
säkerheter (Bilaga S8, Kontaktpersoner). 
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http://www.riksbank.se/


 
 

2. Godtagbara säkerheter 

2.1. Säkerheter för intradagskredit (Villkoren E.1.1) 

Av Villkoren följer att Riksbanken, som säkerhet för intradagskredit, kan godta 
värdepapper som uppfyller vissa kvalifikationskrav samt utländsk valuta. I tabell 1 finns 
en sammanställning av reglerna. 
 
Mot bakgrund av Villkoren vill Riksbanken förtydliga följande:  
 
a. Kreditvärdigheten (Villkoren E.1.1.a(iii).1) bedöms med utgångspunkt i den rating 

som görs av Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service och Fitch IBCA enligt 
Bilaga 1, Rating. Ratingen är i princip vägledande men inte bestämmande för 
Riksbankens prövning. Riksbanken kan således avvika från den bedömning som 
kreditvärderingsinstituten gör. Sådana avvikande uppfattningar kommer endast att 
förekomma i undantagsfall. Riksbanken grundar alltså kvalifikationsprövningen av 
att värdepapperen är godtagbara ur kreditvärdighetssynpunkt på dess externa 
rating.  

b. Ett värdepapper ska vara utställt i valutor som godtas av Riksbanken (Villkoren 
E.1.1.a(iv). Dessa valutor finns upptagna på Bilaga 2, Godkända valutor. 

c. Värdepapperet ska kontoföras hos en central värdepappersförvarare som har 
tillstånd i Sverige enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 
(f.n. endast VPC AB), eller hos en central värdepappersförvarare i utlandet 
(Villkoren E.1.1.a(ii)). Om värdepapperen kontoförs i utlandet måste de omfattas av 
regler för pantsättning eller överlåtelse som är tillräckligt säkra. Dessutom måste 
Riksbanken och den aktuella RIX-deltagaren vara anknutna till den centrala 
värdepappersförvararen i utlandet.  

Riksbankens anknytning till värdepappersförvararen kan arrangeras på fyra olika 
sätt:  

1. Riksbanken kan ha en representant (korrespondent) i det aktuella landet som 
företräder Riksbanken hos den centrala värdepappersförvararen. Riksbanken 
har sådana korrespondentarrangemang avseende värdepapper kontoförda hos 
Værdipapircentralen i Köpenhamn och Verdipapirsentralen i Oslo. Riksbankens 
korrespondenter är i de fallen Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank.   

2. Riksbanken kan själv, utan någon mellanliggande representant, vara direkt 
anknuten till en central värdepappersförvarare i utlandet. Riksbanken är med 
andra ord s.k. distansdeltagare hos värdepappersförvararen. Riksbanken har ett 
sådant arrangemang med Euroclear. I fråga om värdepapper som inte 
emitterats hos den utländska värdepappersförvararen gäller dock vad som 
anges i punkt 4 nedan. 

3. Det är möjligt att utnyttja en förbindelse (länk) mellan den utländska centrala 
värdepappersförvararen och VPC eller någon annan svensk central 
värdepappersförvarare, under förutsättning att länken anses uppfylla 
Riksbankens krav att vara tillräckligt säker. De länkar som uppfyller Riksbankens 
krav finns upptagna på Bilaga S3, Godkända länkar.  

4. Det är möjligt att utnyttja en förbindelse (länk) mellan den utländska centrala 
värdepappersförvararen där emissionen registrerats och den utländska centrala 
värdepappersförvarare som utnyttjas enligt pp. 1 och 2 ovan, under 
förutsättning att länken anses uppfylla Riksbankens krav att vara tillräckligt 
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säker. De länkar som uppfyller Riksbankens krav finns upptagna på Bilaga 3, 
Godkända länkar.  

d.  Värdepapper ska ha getts ut av ett land eller av en emittent som har sin hemvist i 
ett land som enligt Riksbankens bedömning har tillfredsställande kreditvärdighet. 
Flertalet länder inom OECD motsvarar Riksbankens krav. Godtagbara länder finns 
upptagna på Bilaga S4, Godkända länder.  

e. Värdepapper skall finnas noterade på en börslista. 

f. Varje emissions utestående volym skall vara minst 100 miljoner SEK. Med 
utestående volym avses den del av det emitterade beloppet som finns registrerat 
hos annan än emittenten.  

g.  Utöver värdepapper kan utländsk valuta godkännas som säkerhet (Villkoren E.3). 

För att kunna godkännas ska den utländska valutan finnas bokförd på ett konto i en 
annan centralbank som är pantförskrivet till Riksbanken. Arrangemanget förutsätter 
att Riksbanken träffat avtal med den aktuella utländska centralbanken. Riksbanken 
har avtal om sådant arrangemang med Danmarks Nationalbank och Norges Bank 
vad gäller danska respektive norska kronor, inom ramen för den så kallade 
Scandinavian Cash Pool. Se vidare avsnitt 5.5.  

Utöver utländsk valuta som finns bokförd i annan centralbank, kan Riksbanken 
godta pantsättning av euro genom inbetalning till Riksbanken via Riksbankens 
konto hos Deutsche Bundesbank. Se vidare avsnitt 5.6. 

h. Avseende kravet i E 1.1 b (iv) att ett värdepapper inte får löpa med efterställd 
betalningsrätt gäller följande för värdepapper i strukturerade emissioner med 
bakomliggande tillgångar (s.k. asset backed securities, ”ABS”). Riksbanken godtar 
värdepapper med bakomliggande tillgångar i strukturerade emissioner som har 
högsta betalningsprioritet (kapital och ränta) jämfört med andra trancher i samma 
värdepappersemission efter leverans av ett verkställighetsmeddelande enligt vad 
som anges i anbudscirkuläret. Riksbanken accepterar därför endast den högsta 
prioritetskategorin/tranchen. 

Vidare gäller avseende värdepapper med bakomliggande tillgångar och kravet på 
verklig försäljning i E.1.1 (b) (v) att de kassaflödesgenererande tillgångarna skall ha 
förvärvats av ett sk SPV-företag för värdepapperisering från originatorn eller ett 
ombud på ett sätt som enligt relevant lagstiftning kan anses vara en ”verklig 
försäljning”  och som kan göras gällande mot tredje part, och att de måste vara 
utom räckhåll för upphovsmannen och dennes fordringsägare, även i händelse av 
originatorns insolvens. 

Vidare gäller enligt E 1.1 (b) (vi) att de kassaflödesgenererande tillgångarna inte får, 
helt eller delvis, faktiskt eller potentiellt, bestå av kreditlänkade obligationer eller 
liknande anspråk som härrör från överföringen av kreditrisk genom kreditderivat. 

 

2.2. Säkerheter för penningpolitiska instrument (Villkoren E.2.1) 

2.2.1. Penningpolitiska repor 

Riksbanken kan i penningpolitiska repor godta svenska eller utländska skuldförbindelser 
som uppfyller de krav som framgår av avsnitt 2.1 (Villkoren E.1.1) men med följande 
inskränkningar: 

1. Endast värdepapper kontoförda hos VPC AB och som ingår i VPC:s 
penningmarknadsclearing accepteras. 

2. Endast värdepapper i svenska kronor accepteras.  
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I tabell 1 finns en sammanställning av reglerna.  

2.2.2. Övriga penningpolitiska krediter, inklusive utlåning i utlåningsfaciliteten 

För sådana krediter gäller enligt Villkoren samma krav som för säkerheter för 
intradagskrediter (se avsnitt 2.1). 
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Tabell 1 Värdepapper godtagbara i samband med lämnande av kredit eller repor 
 
Urvalskriterier Krediter Penningpolitiska repor 
Värdepapperstyp De ska utgöras av obligationer eller 

andra skuldförbindelser1
Se Krediter  

Emittent En stat, en centralbank, en kommun 
eller annat offentligt organ, eller ett 
företag under förutsättning att 
- emittenten är hemmahörande i 

något av de länder som framgår av 
Bilaga S4; 

- om emittenten är en bank, 
emittenten inte har hemvist i samma 
land som den pantsättande 
motparten (utvecklingsbanker och 
liknande är dock inte uteslutna, 
vidare gäller inte förbudet om 
hemvist i samma land för s.k. 
säkerställda obligationer enligt 
svensk lagstiftning). 

Se Krediter  
 

Kreditvärdighet De ska uppfylla ett minimiratingkrav, 
se 
Bilaga S1 

Se Krediter  

Område där 
värdepapperet är 
lokaliserat 

Sverige eller ett land som anges i 
Bilaga S4, Godkända länder  

Se Krediter 

Kontoförande 
institut 

VPC eller annan central kontoförare 
som godtas av Riksbanken 

VPC, dock enbart dess 
penningmarknads-
clearing 

Valuta SEK eller annan godkänd valuta som 
anges i Bilaga S2, Godkända valutor 

SEK 

Noteringskrav Ja Ja 
Utestående volym Minst SEK 100 miljoner Se Krediter 
Emittentbegränsning Högst 25 % av totalt justerat 

marknadsvärde från en och samma 
emittent eller grupp av närstående 
emittenter.2

Se Krediter 

 

                                                  
1 Detta gäller dock inte obligationer eller skuldförbindelser med efterställd betalningsrätt, inte heller då motparten 
har en äganderelation till emittenten, s.k. närstående emittent, E 1.1.b. Förbudet mot närstående emittenter gäller 
dock inte säkerställda obligationer enligt svensk lagstiftning, E.1.1.c. 
2 Begränsningen tillämpas dock endast för värdepapper emitterade av bank eller utländskt kreditinstitut och 
säkerställda obligationer enligt svensk lagstiftning emitterade av närstående emittenter, 3.1.3.  
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3. Värdering och riskkontroll 

3.1. Säkerheter för intradagskredit (Villkoren E.1.2) 

3.1.1. Marknadsvärdering 

a. För varje värdepapper fastställs en enda referensmarknadsplats. Detta innebär att 
för värdepapper som noteras på flera än en marknadsplats används endast en av 
dessa som priskälla för värdepapperet.  

b. För varje referensmarknadsplats definierar Riksbanken det mest representativa 
elektroniskt publicerade priset. Normalt används det pris som sätts vid en tidpunkt 
som nära ansluter till stängningen av den svenska marknaden under bankdagen 
före värderingsdagen. Om fler än ett pris noteras används det lägsta priset 
(vanligen köpkursen) (Villkoren E.1.2.1(c)). 

c. Om ett tillförlitligt marknadspris saknas värderas värdepapperet schablonmässigt 
med utgångspunkt i kreditvärdighet, branschtillhörighet, emissionsvolym och 
efterfrågan.  

3.1.2. Justering av marknadsvärdet 

Ett värdepappers marknadsvärde skall justeras med ett värderingsavdrag (haircut). Vid 
fastställandet av värderingsavdragets storlek har hänsyn tagits till värdepapprets 
likviditet och löptid. 

a. Värdepappret klassificeras in i en likviditetskategori. Bedömningen görs utifrån 
emittent, typ av värdepapper och prissättning.  

 
Tabell 2 Likviditetsklasser (Villkoren E.1.2.2) 
 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Värdepapper utgivna 
av svenska staten, 
eller annan godkänd 
stat, med daglig 
prissättning*. 

Värdepapper utgivna av 
mellanstatliga 
organisationer samt 
statsgaranterade 
värdepapper och 
säkerställda 
obligationer3, samtlig
med daglig pris

a 
sättning*. 

Övriga godtagbara 
värdepapper med daglig 
prissättning*.  

Alla godtagbara 
värdepapper som 
saknar daglig 
prissättning*.  

*Med daglig prissättning avses att värdepappret finns med på Stockholmsbörsens dagliga prislista eller på annan 
lista med dagliga prisnoteringar. 

 
b. Utifrån ovanstående klassificering skall olika värderingsavdrag tillämpas utifrån 

löptid och kupongstruktur. 

                                                  
3 Med säkerställda obligationer avses sådana skuldförbindelser som omfattas av lagen om utgivning av säkerställda 
obligationer (2003:1223) som trädde i kraft 1 Oktober 2004. 
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Tabell 3 Värderingsavdrag i procent för värdepapper med fast och rörlig ränta 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Löptid, 
år 

Fast 
kupong 

Noll-
kupongare 

 Fast 
kupong 

Noll-
kupongare 

 Fast 
kupong 

Noll-
kupongare 

 Fast 
kupong 

Noll-
kupongare 

0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 4 4 

1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 8 8 

3-5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 15 16 

5-7 3 3,5 4,5 5 5,5 6 17 18 

7-10 4 4,5 5,5 6,5 6,5 8 22 23 

>10 5,5 8,5 7,5 12 9 15 24 25 

 

För värdepapper med rörlig ränta tillämpas de värderingsavdrag som enligt ovan gäller 
för en löptid på 0-1 år.4  

c. För värdepapper med omvänd rörlig ränta (Inverse Floating Rate Instruments) 
tillämpar Riksbanken följande värderingsavdrag: 

Tabell 4: Värderingsavdrag i procent för värdepapper med omvänd rörlig ränta 

 

Löptid, år Värderingsavdrag 

0-1 2 

1-3 7 

3-5 10 

5-7 12 

7-10 17 

>10 25 

 

d. För säkerställda obligationer som emitterats av motparten själv eller av närstående 
till denne tillämpas följande extra värderingsavdrag utöver det som följer av b-c 
ovan. 

                                                  
4 Om ränteperioden för värdepapperet överstiger ett år skall värdepapperets återstående löptid avgöra 
värderingsavdraget 
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Tabell 5: Värderingsavdrag i procent för säkerställda obligationer emitterade av 
motparten själv eller närstående till motparten 

 
Löptid, år Värderingsavdrag 

0-1 1 

1-3 3 

3-5 4,5 

5-7 6 

7-10 8 

>10 10 

 

e. Ett avdrag för valutakursrisk ska göras med minst 3 % om ett värdepapper är 
utställt i en annan valuta än den valuta som krediten avser. De värderingsavdrag för 
valutakursrisk som Riksbanken tillämpar finns upptagna på Bilaga 5, 
Värderingsavdrag för valutakursrisk.  

Exempel: 

Detta innebär t.ex. att för en obligation i kategori 3 utgiven av ett bostadsinstitut med 
fast ränta som har en återstående löptid på fem år, och som noteras i en kurs på 100 
procent och där den upplupna räntan uppgår till 1,5 procent, så utgör 
värderingsavdraget 5,5 procent av 101,5 procent (100+1,5), d.v.s. 5,58 procent. Det 
justerade marknadsvärdet blir då 94,42 procent. 

Om obligationen i exemplet ovan är utställd i euro och är säkerhet för kredit i svenska 
kronor, så ska värderingsavdraget vara 5 procent (5+35) av 101,5 procent, d.v.s. 8,12 
procent. Det justerade marknadsvärdet blir då 91,88 procent. 

3.1.3. Begränsning av innehav av vissa värdepapper utgivna av en och samma 
emittent (Villkoren E.1.1 (d) och (e)) 

a. Begränsningen omfattar dels säkerställda obligationer som har getts ut eller 
garanterats av Motparten eller av ett företag som har nära förbindelser med 
Motparten, dels skuldförbindelser som har getts ut eller garanterats av svenska 
banker eller av utländska kreditinstitut  

b. Det justerade marknadsvärdet av säkerheter enligt a. vilka emitterats av en och 
samma emittent eller grupp av närstående emittenter får uppgå högst till 25 
procent av motpartens totala justerade marknadsvärde. 

c. Begränsningen enligt b. gäller inte om motpartens totala justerade marknadsvärde 
understiger 250 miljoner kronor.  

3.1.4. Tilläggssäkerhet 

Riksbanken har rätt att begära in tilläggssäkerheter enligt Villkoren E.1.2.3. För 
intradagskredit och kredit under de stående faciliteterna omräknas dock normalt 

                                                  
5 Värderingsavdraget för säkerhet i euro för kredit i svenska kronor antas vara tre procent. 
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kreditutrymmet så att det motsvarar det justerade marknadsvärdet, varför någon 
tilläggssäkerhet inte kommer att begäras in för dessa. 

3.2. Säkerheter för penningpolitiska instrument 

3.2.1. Penningpolitiska repor (Villkoren E.2.2) 

a. Marknadsvärdering 
Värdepapperens marknadsvärde bestäms med utgångspunkt i en värdering som sker 
dagen innan repans löptid börjar. Marknadsvärderingen görs till de priser som gällde vid 
utgången av bankdagen före värderingsdagen. Därefter görs en daglig 
marknadsvärdering. I marknadsvärdet ingår upplupen ränta till och med 
värderingsdagen och i förekommande fall avskiljd, men inte utbetald, kupong. 

b. Justering av marknadsvärdet 

Värdepapperens marknadsvärde justeras i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1.2 

c. Tilläggssäkerheter 

1. Riksbanken har rätt att begära in tilläggssäkerheter om det justerade 
marknadsvärdet, enligt 3.2.1(b) ovan, vid den dagliga värderingen av säkerheter, 
understiger det utbetalade beloppet jämte upplupen ränta på repan med mer än en 
(1) procent (Villkoren E.2.2.4(a)). Tilläggssäkerhet lämnas i form av överlåtelse utan 
likvid.  

2. Motparten har rätt att begära återlämning av säkerheter om det justerade 
marknadsvärdet enligt 3.2.1(b) ovan, vid den dagliga värderingen av säkerheter 
överstiger det utbetalade beloppet jämte upplupen ränta på repan med mer än en 
(1) procent (Villkoren E.2.2.4(b)). 

Exempel: 

Detta kan exemplifieras med en repa på 1 miljard som löper med 2,75 procents ränta, 
och där det lämnats nominellt 1 058 201 058 miljarder av den exempelobligation som 
används i.3.1.2(d) ovan. Efter två dagar är det utbetalade beloppet inklusive upplupen 
ränta 1 000 152 7786. Om det justerade marknadsvärdet understiger 99 procent (100-
1), d.v.s. 990 151 250, kommer Riksbanken att begära in tilläggssäkerhet. I det här 
exemplet antar vi att det justerade marknadsvärdet för obligationerna uppgår till 
989 304 906, varför Riksbanken begär in tilläggssäkerhet. Begäran kommer att avse ett 
justerat marknadsvärde på 10 847 872, d.v.s. skillnaden mellan det utbetalade beloppet 
inklusive upplupen ränta (1 000 152 778) och det justerade marknadsvärdet för 
nuvarande säkerhet (989 304 906). 

d. Övriga villkor 

Likvidbeloppet för ett värdepapper som ingår i en repa fastställs av motparten. 
Likvidbeloppet får inte överstiga värdepapprets justerade marknadsvärde. Det 
sammanlagda överlåtelsepriset för samtliga överlåtna värdepapper som en motpart 
erbjuder i repan ska motsvara det tilldelade beloppet (Villkoren E.2.2.3). Av 
praktiska och systemtekniska skäl (decimalavrundning) godtas dock en avvikelse om 
maximalt +/- 25 kronor. 

3.2.2. Övriga penningpolitiska krediter, inklusive utlåning i utlåningsfaciliteten  

För sådan kredit gäller enligt Villkoren samma krav som för säkerheter för 
intradagskrediter (se avsnitt 3.1). 

                                                  
6 1 000 000 000*(1+(0,0275/360)*2) 



 
 

4. Prövning av ett värdepapper 

4.1. Värdepapper utgivna av svenska staten och svenska bostadsinstitut 

Riksbanken prövar självmant om värdepapper som ges ut av svenska staten, dvs. av 
Riksgäldskontoret, och av svenska bostadsinstitut ska godkännas som säkerheter. 

4.2. Andra värdepapper 

För prövning av värdepapper som har getts ut av andra emittenter än staten och 
bostadsinstitut tillämpar Riksbanken ansökningsförfarande. Riksbanken prövar frågan 
om ett värdepapper (en emission med ISIN) ska godtas som säkerhet efter ansökan från 
en motpart till Riksbanken (deltagare i RIX eller penningpolitisk motpart). En ansökan 
ska lämnas på Blankett 1, Ansökningsblankett för godkännande av värdepapper som 
säkerhet för kredit.  

Riksbanken avvisar en ansökan om det värdepapper ansökan avser inte uppfyller alla 
kvalifikationskrav vid prövningstillfället. Det innebär exempelvis att ett värdepapper ska 
vara upptaget på börsens dagliga eller månatliga lista och inneha en definitiv rating för 
att godtas. Riksbanken kommer således inte att lämna förhandsbesked om att godta ett 
värdepapper. 

Riksbanken kan i vissa fall (t ex för värdepapper med utländsk anknytning och/eller 
svårbedömda emissionsvillkor) komma att begära att en Motpart på egen bekostnad 
tillhandahåller en rättsutredning som utvisar att Riksbankens krav är uppfyllda 
beträffande ett värdepapper som Motparten önskar ställa som säkerhet. Rättsutlåtandet 
ska utfärdas av en från Motparten särskild och av Riksbanken godtagbar advokatbyrå 
eller motsvarande utländsk juristbyrå samt innehålla de intyg/utlåtanden som 
Riksbanken anger. 

Värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) som emitterats i euro godtas endast 
om de är upptagna på ECB:s lista över av ECB godkända värdepapper. 

Förutsatt att ansökan är fullständig, kommer Riksbanken att pröva ansökan inom en 
arbetsvecka. Handläggningen kommer att ta längre tid om en emittents värdepapper 
eller den aktuella valutan inte tidigare har varit föremål för Riksbankens prövning, eller 
om priser på värdepapperet inte löpande noteras och är elektroniskt tillgängliga.  

4.3. Förteckning över godkända värdepapper 

Värdepapper som har godtagits av Riksbanken förs upp på en förteckning (e-Bilaga 9, 
Godkända värdepapper för kredit). Av förteckningen framgår även om värdepapperet 
godtas som säkerhet för repor.  

Om ett värdepapper inte längre uppfyller kraven på godtagbara värdepapper enligt 
avsnitt 2, kommer Riksbanken att besluta att från och med visst angivet datum inte 
längre godta värdepappret samt avföra det från förteckningen över Godkända 
värdepapper. Riksbanken kan fastställa att beslutet skall träda i kraft omedelbart, men 
normalt lämnas en tidsfrist om 20 bankdagar i syfte att underlätta utbyte av säkerhet.  
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5. Prövning av säkerhetsarrangemang m.m. 

5.1. Säkerheter kontoförda i VPC 

Motparten ska visa att denne eller dennes ombud är medlem i de clearingtyper 
(penningmarknadsclearing, aktiemarknadsclearing och/eller bruttoavveckling i realtid) 
hos VPC som används för lämnande av säkerheter. 

5.1.1. Pant för kredit 

Riksbanken öppnar för motparten ett eller flera pantkonton där Riksbanken fungerar 
som Kontoförande Institut. Motparten ska underteckna särskild pantförklaring avseende 
dessa pantkonton. 

Enligt Villkoren kan en deltagare i RIX erhålla en särskild intradagskredit i Riksbanken 
avsedd för värdepappersavveckling i VPC (Centralbankskredit). Denna kredit 
administreras av VPC för Riksbankens räkning. Särskild överenskommelse om öppnande 
av sådant konto ska träffas med Riksbanken.  

5.1.2. Värdepapper i repor 

Riksbanken öppnar konto i Riksbankens namn till vilket motparten ska leverera försålda 
värdepapper. 

5.2. Säkerheter kontoförda i Euroclear 

För att använda värdepapper som är kontoförda i Euroclear som säkerhet krävs bl.a. 
undertecknande av särskild pantförklaring samt avtal med Euroclear. Riksbanken kan 
också, under vissa omständigheter, komma att kräva utlåtanden om innehållet i 
utländsk rätt (legal opinion). Motpart som önskar använda säkerhet som är kontoförd i 
Euroclear ombeds ta kontakt med Riksbanken för närmare diskussion och anvisningar. 

5.3. Säkerheter kontoförda vid Værdipapircentralen eller Verdipapirsentralen med 
Danmarks Nationalbank resp. Norges Bank som korrespondent för 
Riksbanken. 

Särskild överenskommelse krävs med såväl Riksbanken som den utländska 
centralbanken. Motpart som önskar använda säkerhet registrerad vid 
Værdipapircentralen eller Verdipapirsentralen ombeds ta kontakt med Riksbanken för 
närmare diskussion och anvisningar. 
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5.4. Utvärdering av andra länkar än de som finns upptagna på förteckning över 
godkända länkar (Bilaga S3, Godkända länkar) 

Riksbanken kan pröva att föra upp en länk på Riksbankens förteckning över godkända 
länkar under förutsättning att det kan visas att ett sådant arrangemang är tillräckligt 
säkert och inte innebär någon inskränkning i Riksbankens möjlighet att använda och 
realisera pant som registrerats och överförs via länken. Detta förutsätter att motparten 
genomför en rättslig utredning. Riksbanken lämnar i varje särskilt fall anvisning om 
omfattningen av den rättsliga utredningen. Eventuell kostnad för en rättslig utredning 
ersätts inte av Riksbanken. Motparten ska vara medveten om att Riksbankens prövning 
av en länk kräver erforderlig handläggningstid. 

5.5. Tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank resp. Norges 
Bank 

Säkerhet i form av tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank 
respektive Norges Bank lämnas inom ramen för Scandinavian Cash Pool (SCP), som är 
ett samarbete mellan centralbankerna i Danmark, Norge och Sverige. Avtal om 
deltagande måste därför träffas dels med den utländska centralbanken, dels 
Riksbanken.  

Avtalet innebär att motparten står för sin andel pro rata av de kostnader 
centralbankerna haft för att utveckla systemet. Motparten ska vidare överenskomma 
med den utländska centralbanken om att öppna ett konto i centralbanken som 
pantförskrivs till Riksbanken. Motparten ska slutligen avge en pantförklaring till 
Riksbanken avseende kontot i den utländska centralbanken.  

Utöver den tid som krävs för att träffa dessa avtal m.m. krävs att motparten genomför 
tester i systemet. 

5.6. Pantsättning av euro via Deutsche Bundesbank 

Säkerhet i form av tillgodohavande i euro på konto i Riksbanken, som inbetalats genom 
insättning på riksbankens konto i Deutsche Bundesbank. 

Motparten ska avge en pantförklaring till Riksbanken. Riksbanken tar ut en 
inträdesavgift på SEK 30 000 av de banker som vill använda tjänsten. 



 
 

6. Rutiner för pantsättning av säkerheter för krediter 

6.1. Säkerheter kontoförda i VPC 

6.1.1. Pantsättning 

Pantsättning sker normalt genom att motparten registrerar en försäljning utan likvid i 
realtidsbruttoavvecklingen (transaktionskod BTSA) från sitt eget konto till det pantkonto 
som öppnats av Riksbanken. Undantagsvis kan en vanlig försäljning utan likvid (PTSA) 
registreras. Riksbanken matchar automatiskt motpartens registrering om den uppfyller 
vissa formaliakontroller. Efter VPC:s avveckling ökas automatiskt motpartens 
kreditutrymme (limit) i Riksbanken med ett belopp som motsvarar det justerade 
marknadsvärdet för värdepapperet i fråga. Pantsättning av säkerställd obligation som 
emitterats av motparten eller av till motparten närstående institut sker tills vidare genom 
att motparten registrerar en försäljning utan likvid i realtidsbruttoavvecklingen 
(transaktionskod BTSA) från sitt eget konto till ett särskilt pantkonto som öppnats av 
Riksbanken för detta ändamål. Detta förutsätter att motparten dessförinnan 
undertecknat särskild pantförklaring. 

6.1.2. Återlämnande av pant 

Begäran om återlämnande av pant sker normalt genom att motparten registrerar ett 
köp utan likvid i realtidsbruttoavvecklingen (BTKO) från det pantkonto som öppnats av 
Riksbanken till sitt eget konto. Efter formaliakontroller prövar Riksbanken automatiskt 
om kreditutrymmet i RIX kan minskas med ett belopp som motsvarar det justerade 
marknadsvärdet för värdepapperet i fråga. Om så är fallet matchar Riksbanken 
automatiskt registreringen i VPC. 

6.1.3. Pantsättning via ombud 

Om motparten inte själv ombesörjer registrering i VPC-systemet utan anlitar ombud för 
detta ska motparten avisera Riksbanken via fax eller SWIFT om de 
säkerhetsförändringar man avser göra. Riksbanken kommer inte att verkställa några 
registreringsåtgärder innan en sådan avisering erhållits. 

6.1.4. Säkerhetskonto för Centralbankskredit administrerad av VPC. 

Varje innehav som finns bokfört på det konto eller de konton som av motparten 
anvisats som säkerhetskonton och som omfattas av motpartens pantförklaring är 
pantförskrivet till Riksbanken och kräver ingen särskild registreringsåtgärd. 

På uppdrag av Riksbanken prövar VPC automatiskt i samband med registrering av 
försäljning av värdepapper bokfört på säkerhetskonto om denna pant kan friställas med 
hänsyn till det kvarstående justerade marknadsvärdet i förhållande till den utnyttjande 
krediten. Sådan prövning av friställande av pant sker också vid varje dags slut. I vissa fall 
kan friställande ske endast mot att Riksbanken erhåller panträtt i motpartens fordran på 
avvecklingslikvid för de försålda värdepapperen. 
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6.2. Säkerheter kontoförda i Euroclear 

6.2.1. Pantsättning 

Motparten ska avisera Riksbanken om ny pant via fax eller SWIFT-meddelande. 
Motparten registrerar därefter en leverans utan likvid (02 Deliver FOP) som ”Daylight 
Instruction” från det egna kontot till det konto som öppnats i Riksbankens namn. 
Riksbanken möter därefter denna registrering. Efter att avveckling genomförts i 
Euroclear, uppdateras kreditutrymmet (limiten) i RIX med det justerade marknadsvärdet 
av den nya säkerheten.  

Motparten ska vara medveten om att Riksbankens hantering är manuell, och att den 
därför kräver viss handläggningstid. 

6.2.2. Återlämnande av pant 

Återlämnande av pant sker på motsvarande sätt som för pantsättning (01 Receive FOP 
– Daylight Instruction). Riksbanken kommer att verkställa registrering i Euroclear efter 
det att kreditutrymmet i RIX sänkts med ett belopp som motsvarar det justerade 
marknadsvärdet för det värdepapper som önskas återlämnat. 

Motparten ska vara medveten om att Riksbankens hantering är manuell, och att den 
därför kräver viss handläggningstid. 

6.3. Säkerheter kontoförda utomlands med en centralbank som korrespondentbank 

6.3.1. Pantsättning 

Motparten ska avisera Riksbanken och leverera värdepapperen till det konto hos den 
utländska centrala värdepappersförvararen som den utländska centralbanken anvisat. 
Riksbanken medger utökat kreditutrymme (limit) först efter det att den utländska 
centralbanken underrättat Riksbanken om att värdepapperen bokförts för Riksbankens 
räkning. Motparten ska vara medveten om att såväl Riksbankens som den utländska 
centralbankens hantering är eller kan vara manuell, och att den därför kräver erforderlig 
handläggningstid. 

6.3.2. Återlämnande av pant 

Motparten ska avisera Riksbanken om önskan om att få pant återlämnad. Riksbanken 
aviserar i sin tur den utländska centralbanken efter det att kreditutrymmet i Riksbanken 
(RIX) sänkts med ett belopp som motsvarar det justerade marknadsvärdet för det 
värdepapper som önskas återlämnat. Den utländska centralbanken ombesörjer därefter 
leverans av värdepapperet till motpartens konto. Motparten ska vara medveten om att 
såväl Riksbankens som den utländska centralbankens hantering är eller kan vara 
manuell, och att den därför kräver erforderlig handläggningstid. 

6.4. Utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank eller Norges Bank (Scandinavian 
Cash Pool)  

6.4.1. Pantsättning 

Betalning ska ske till konto pantsatt till Riksbanken enligt de regler för Scandinavian 
Cash Pool och resp. lokala betalningssystem som resp. centralbank fastställt (för 
pantsättning i SEK, se Bilaga S6). Centralbanken underrättar Riksbanken om att 
inbetalning skett, varefter Riksbanken höjer kreditutrymmet i RIX med ett belopp som 
motsvarar det justerade marknadsvärdet av det inbetalade beloppet.  

6.4.2. Återlämnande av pant 

Motparten ska sända begäran om återlämnade av pant till Riksbanken i form av SWIFT-
meddelande (MT 202) utformat enligt de regler för Scandinavian Cash Pool som 
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Riksbanken fastställt (se Bilaga S6). Riksbanken sänder, efter att kreditutrymmet i RIX 
minskats med ett belopp som motsvarar det justerade marknadsvärdet av det belopp 
begäran avser, ett meddelande till den utländska centralbanken att friställa det 
utländska beloppet i fråga.  

6.5. Utländsk valuta i euro hos Riksbanken  

6.5.1. Pantsättning 

Betalning ska ske till pantsatt konto i Riksbanken genom inbetalning till Riksbankens 
konto 5040040402 i Deutsche Bundesbank enligt Riksbankens rutiner (se Bilaga S6). 
Deutsche Bundesbank underrättar Riksbanken om att inbetalning skett, varefter 
Riksbanken höjer kreditutrymmet i RIX med ett belopp som motsvarar det justerade 
marknadsvärdet av det inbetalade beloppet.  

6.5.2. Återlämnande av pant 

Motparten ska sända begäran om återlämnade av pant till Riksbanken i form av SWIFT-
meddelande (MT 202) utformat enligt de rutiner som Riksbanken fastställt (se Bilaga 
S6). Efter att kreditutrymmet i RIX minskats med ett belopp som motsvarar det 
justerade marknadsvärdet av det belopp begäran avser, sänder Riksbanken ett uppdrag 
till Deutsche Bundesbank att utbetala beloppet till pantställande bank för räkning 
låntagande bank.  

 



 
 

7. Rutiner för repor 

7.1. Vid tilldelning 

7.1.1. Gällande regler (Villkoren E.2.2) 

a. Värdepapperens justerade marknadsvärde bestäms med utgångspunkt i en 
värdering som sker dagen innan repans löptid börjar. Den görs med utgångspunkt 
från priser som gällde vid utgången av bankdagen före värderingsdagen och 
upplupen ränta till och med värderingsdagen.  

b. Likvidbeloppet för en värdepapperstransaktion som ingår i en repa fastställs av 
motparten. Likvidbeloppet får inte överstiga värdepapprets justerade 
marknadsvärde. Det sammanlagda överlåtelsepriset för samtliga överlåtna 
värdepapper som en motpart erbjuder i repan ska motsvara det tilldelade beloppet 
(Villkoren E.2.3.1(e)). Av praktiska och systemtekniska skäl (decimalavrundning) 
godtas dock en avvikelse om maximalt +/- 25 kronor. 

7.1.2. Hantering 

a. Riksbanken kommer att på dagen för anbud i en repa via e-post tillhandahålla 
omräknade kurser som ska användas för beräkning av det justerade 
marknadsvärdet. 

b. Efter det att Riksbanken fastställt tilldelning i en repa, ska motparten till Riksbanken 
senast klockan 13.00 samma dag bekräfta vilka värdepapper som ska levereras samt 
likvidbeloppen för dessa. Bekräftelse ska ske i enlighet med Bilaga H7 till Villkoren 
(Blankett 2, Bekräftelse av Repa). Härvid ska bestämmelserna i E.2.2 i Villkoren och 
avsnitt 3.2.1 ovan beaktas.  

c. Registrering av värdepapperstransaktionerna ska snarast därefter göras i VPC-
systemet, varvid leverans ska ske till det konto i Riksbankens namn som Riksbanken 
öppnat för repor med respektive motpart. Registrering ska även ske av återköpet av 
värdepapperen. 

d. Riksbanken kommer efter kontroll av att samtliga gällande regler är uppfyllda att 
matcha transaktionerna i VPC-systemet. 

e. Motparten ska aktivt verka för att repan i sin helhet blir avvecklad i VPC:s första 
avvecklingsomgång på likviddagen.  
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7.2. Vid utbyte 

7.2.1. Gällande regler (Villkoren E.2.3.4) 

a. En repa kan när som helst under repans löptid modifieras genom att Riksbanken 
återlämnar likvärdiga värdepapper mot att motparten levererar andra värdepapper 
till Riksbanken. 

b. Det justerade marknadsvärdet för de nya värdepapperen ska minst motsvara det 
justerade marknadsvärdet för de återlämnade värdepapperen. 

c. Det utbetalda nettorepobeloppet får inte förändras. 

d. Likvidbeloppet för varje värdepapperstransaktion får inte överstiga det justerade 
marknadsvärdet för värdepapperet i fråga. (E.2.2.2) 

7.2.2. Hantering 

a. Part som önskar modifiera en repa genom utbyte ska kontakta Riksbanken.  

b. Utbyte genomförs genom överenskommelse om två nya repor varvid motparten 
återköper de värdepapper som man önskar återlämnade med likvid på bytesdagen 
och samtidigt återförsäljer dessa värdepapper till Riksbanken med likvid på den 
ursprungliga återköpsdagen. Samtidigt ska motparten sälja de nya värdepapperen 
till Riksbanken med likvid på bytesdagen, och återköpa dessa med likvid på den 
ursprungliga återköpsdagen. Nettolikviderna för utbytet skall alltid vara noll. 

c. Motparten ska skriftligt bekräfta vilka värdepapper som önskas få återlämnade och 
vilka värdepapper som levereras i utbyte, samt likvidbeloppen för dessa 
transaktioner. Bekräftelse ska ske i enlighet med Bilaga H7 till Villkoren (Blankett 2, 
Bekräftelse av Repa). Härvid ska bestämmelserna i E.2.3.4 i Villkoren beaktas. 

d. Registrering av värdepapperstransaktionerna ska snarast därefter göras i VPC-
systemet, varvid leverans ska ske till det konto i Riksbankens namn som Riksbanken 
öppnat för repor med resp. motpart. Registrering ska även ske av transaktionernas 
andra led. 

e. Riksbanken kommer efter kontroll att samtliga gällande regler är uppfyllda att möta 
transaktionerna i VPC-systemet. 

f. Motparten ska aktivt verka för att repan i sin helhet blir avvecklad i VPC:s första 
avvecklingsomgång på likviddagen.  

7.3. Vid återköp 

a. Motparten ska aktivt verka för att repan i sin helhet blir avvecklad i VPC:s första 
avvecklingsomgång på likviddagen. 



 
 

Förteckning över bilagor 

S1. Rating  

S2. Godkända valutor  

S3. Godkända länkar 

S4. Godkända länder 

S5. Värderingsavdrag för valutakursrisk 

S6. Meddelandespecifikationer 

S7. Beskrivning av Riksbankens system för säkerhetsinformation 

S8. Kontaktpersoner 

S9. Godtagbara värdepapper för kredit (separat dokument) 

 

Förteckning över blanketter 

1. Ansökningsblankett för godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit  

2. Bekräftelse av repa 
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