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HØRINGSSVAR VEDR. VEJLEDNING OM OVERDÆKNING TIL 
NEP- OG GÆLDSBUFFERKRAV 
Finanstilsynet har den 11. juni 2021 sendt Vejledning vedrørende Finanstil 
synets forventninger til penge- og realkreditinstitutternes overdækning på 
NEP- og gældsbufferkravet i høring. 

NEP- og gældsbufferkravet er afgørende for at sikre, at institutterne kan 
krisehåndteres uden brug af statsmidler. Af den grund er det vigtigt, at 
institutterne til alle tider overholder kravene. Det er institutternes ansvar 
at sikre en forsvarlig finansieringsstruktur og dermed en passende over 
dækning til NEP- og gældsbufferkravet. Det er positivt, at Finanstilsynet 
med vejledningen sætter fokus på vigtigheden heraf og understøtter in 
stitutternes risikostyring ved at vejlede om, hvad der i udgangspunktet 
anses for at være en passende overdækning. 

9. juli 2021 

Vejledningen sikrer, at institutterne forholder sig til refinansieringsrisiko 
en forbundet med at opfylde kravene med markedsfinansiering, og den 
giver institutterne incitament til længere løbetider og spredning af forfald 
på den gæld, der anvendes til at opfylde NEP- og gældsbufferkravet. 

Af vejledningen fremgår det, at overdækningen beregnes i forhold til de 
gældende niveauer for NEP- og gældsbufferkravet. Det betyder, at insti 
tutterne ikke skal have overdækning i forhold til krav, der er under ind 
fasning. Da et institut imidlertid ikke kan være sikker på at have markeds 
adgang, når kravene indfases, bør vejledningen også tage højde for 
kendte regulatoriske krav, som indfases i løbet af stresstestperioden. 
Herfra kan dog undtages krav, hvis indfasning er betinget af et kono 
misk forløb uden stress (som fx den kontracykliske kapitalbuffer). 
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Det er desuden vigtigt, at krisehåndtering af ét institut ikke medfører, at 
andre institutter bliver nødlidende. Institutternes beholdning af andre 
institutters NEP-instrumenter bør derfor adresseres enten via vejlednin 
gen om institutternes overdækning eller på anden vis. 

Med venlig hilsen 

4 lt9et4 
Peter Ejler storgaard 
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