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Regler for beregning og publisering av gjennomsnittsrente for plasseringer
overnatten i det norske interbankmarkedet – Nowa
Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 26.09.2011. Sist endret av
Finans Norge 27.02.2019, i kraft 01.04.2019.
1. Reglenes virkeområde
Disse regler gjelder beregning og publisering av gjennomsnittsrenten for gjennomførte utlån i det
norske interbankmarkedet med løpetid fra inneværende til neste bankdag (over natten). Denne
renten betegnes Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average).
Reglene gjelder for banker som er tilknyttet Finans Norge gjennom medlemskap, samt norske og
utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra Finans Norge har sluttet seg til
reglene.
Reglene gjelder uavhengig av hvilke underleverandører eller medhjelpere banken benytter, og
banken er ansvarlig overfor øvrige banker for at underleverandør eller medhjelper følger reglene.
Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre.
2. Datagrunnlag og beregningsmetode
Nowa defineres som veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske
kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag, handlet
direkte eller via megler. Konserninterne handler og handler med Norges Bank er ikke inkludert. Nowa
beregnes på alle norske bankdager.
Hver panelbank for Nowa skal daglig rapportere inn til Norges Bank, uavhengig av om banken har
gjennomført utlån over natten i interbankmarkedet. Panelbanker som har gjennomført utlån over
natten rapporterer summen av utlån og gjennomsnittlig rentesats for disse lån, veid etter størrelsen
på den enkelte lån. Utlån som i beløp er mindre enn 25 millioner kroner kan utelates i beregningene.
Gjennomsnittlig rente skal angis med tre desimaler. Innrapporterte renter skal være beregnet som
nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366)1. Panelbanker som ikke
har gjennomført utlån rapporterer et anslag på hvilken rente den vil være villig til å låne ut til.
Innrapportering til Norges Bank skal skje innen 5 minutter før Norges Banks oppgjørssystem stenger,
og senest 5 minutter etter.2 Panelbanker som eventuelt ikke kan gi slikt anslag til Norges Bank, skal
dokumentere begrunnelsen. Nærmere regler og metode for innrapportering fastsettes av Norges
Bank og Finans Norge i fellesskap. Panelbank kan ved behov gjøre avtale med Norges Bank om bruk
av alternativ metode.
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Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende
år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.
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Per februar 2019 er stengetiden for Norges Banks oppgjørssystem kl. 16.35.

Nowa beregnes av Norges Bank som gjennomsnittlig innrapportert rentesats, veid med samlet
omsetningstall innrapportert sammen med den enkelte rentesats. Norges Bank beregner Nowa
forutsatt at det foreligger data fra minst tre banker og samlet innrapportert omsetning er minst 250
millioner kroner. Nowa skal angis med 2 desimaler.
Dersom forutsetningene for beregning av Nowa, jf. forrige ledd, ikke er oppfylt, skal Nowa anslås.
Grunnlaget for beregning av anslått Nowa er tall for faktiske utlån supplert med anslag fra
panelbankene. Norges Bank vil basere beregningen av anslått Nowa på tall fra de panelbankene som
gjennom de siste fem bankdager har rapportert størst omsetning til Norges Bank, slik at det samlet
foreligger data fra seks banker som grunnlag for å anslå Nowa. Nowa anslås som et uveid
gjennomsnitt av de opplyste renteanslag og rapporterte renter.
Norges Bank kan, dersom det foreligger særlige grunner, gjøre unntak fra reglene for å beregne og å
gjøre anslag på Nowa. Dette kan blant annet være aktuelt dersom det avdekkes misvisende
innrapportering. Unntak og begrunnelse skal dokumenteres, og senere legges frem for godkjenning i
styringsgruppen, jf. pkt. 5. Styringsgruppen kan beslutte at beregning eller anslag skal gjøres på nytt.
3. Publisering
Nowa offentliggjøres av Norges Bank så snart beregningene er foretatt, og senest 25 minutter etter
at Norges Banks oppgjørssystem er stengt. Dersom Nowa er anslått, jf. pkt. 2, skal det ved publisering
opplyses om dette. Finans Norge har myndighet til å godkjenne at også samlet daglig omsetning
publiseres.
Panelbankene, Norges Bank og Finans Norge har intet ansvar for at de publiserte renter eller
omsetningstall er korrekte. Hvis det etter offentliggjøring konstateres feil i de publiserte tall, skal
Norges Bank underrettes. Norges Bank vil foreta retting og ny publisering.
Finans Norge skal sørge for at metoden for beregning av Nowa samt hvilke banker som til enhver tid
er panelbanker, jf. pkt. 4, er offentlig tilgjengelig.
4. Panelbanker for Nowa
Kravene til panelbank for Nowa er at banken er aktiv i det norske interbankmarkedet og regelmessig
tilbyr usikrede utlån i norske kroner i dette markedet. Panelbankene forplikter seg til daglig å
innrapportere handlet tall for omsetning og renter eller anslått Nowa-rente, som angitt i pkt. 2.
Bankene søker Finans Norge om å bli opptatt som panelbank for Nowa. Hvis styringsgruppen, jf. pkt.
5, finner at banken oppfyller kravene, skal banken få en prøveperiode på tre måneder. I
prøveperioden må banken forholde seg til panelbankenes forpliktelser. Bankens innberettede renter
vil imidlertid ikke inngå beregningen av Nowa. Beslutning om godkjenning som panelbank for Nowa
fattes av Finans Norge etter innstilling fra styringsgruppen.
En bank kan forlate panelet for Nowa med én måneds skriftlig varsel til Finans Norge. Eventuell
gjeninntreden i panelet behandles som søknad om ny inntreden. Styringsgruppen kan, i godt
begrunnede tilfeller, gi tillatelse til midlertidig uttreden fra panelet.
Bankens godkjenning som panelbank for Nowa kan bli trukket tilbake dersom banken ikke lengre
oppfyller kravene eller forpliktelsene til panelbankene. Beslutning om tilbaketrekning av godkjenning
fattes av Finans Norge etter innstilling fra styringsgruppen. En panelbank vil med øyeblikkelig virkning
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bli suspendert fra panelet dersom den settes under offentlig administrasjon eller annen
insolvensbehandling.
5. Styringsgruppe Nowa
For praktisk oppfølging av utforming og gjennomføring av disse regler skal det være etablert en
styringsgruppe. Styringsgruppe Nowa skal bestå av representanter fra panelbankene for Nowa og ha
minst tre medlemmer. En panelbank har rett, men ikke plikt, til å være representert i
styringsgruppen.
Styringsgruppe Nowa skal:
• Ved behov fastsette nærmere kriterier for praktisk gjennomføring av regelverket her
• Fortløpende vurdere regelverkets hensiktsmessighet og datagrunnlaget for Nowa
• Føre tilsyn med at regelverket overholdes, herunder evaluere panelbankenes bidrag til Nowa
• Vurdere søknader om opptak som panelbank for Nowa og avgi innstilling
• Vurdere brudd på regelverket, herunder å avgi innstilling om tilbaketrekning av godkjenning som
panelbank for Nowa
• Utføre de oppgaver som styringsgruppen etter disse regler for øvrig er pålagt
Styringsgruppen skal møtes etter behov, minst én gang årlig. Enkeltsaker kan behandles skriftlig
såfremt hele styringsgruppen aksepterer dette.
Norges Bank skal inviteres til å stille med fast observatør. Styringsgruppen kan invitere andre
observatører etter behov. Observatører skal ikke være til stede under behandling av enkeltbankers
deltakelse som panelbank. Styringsgruppens innstillinger skal redegjøre for eventuelle innvendinger
fremsatt mot styringsgruppens konklusjoner.
Medlemmene av styringsgruppen skal bevare taushet om forhold som vedrører enkeltbanker.
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Finans Norge.
6. Avtale med Norges Bank
Finans Norge skal inngå avtale med Norges Bank om de oppgaver Norges Bank påtar seg knyttet til
beregning av Nowa og de forhold som er omtalt i pkt. 3, samt Norges Banks deltakelse som
observatør i styringsgruppen og de rammer som gjelder bruk og publisering av de data som bankene
rapporterer til Norges Bank.
7. Tvisteløsning
Oppstår det tvist mellom panelbankene for Nowa eller tvil om fortolkning eller praktisering av disse
reglene, kan en bank bringe saken inn for Finans Norge til uttalelse eller avgjørelse.
8. Ikrafttredelse
Endringene vedtatt 27.02.2019 og trer i kraft fra og med 01.04.2019.
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