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Finanstilsynet  

Juridisk kontor  

Århusgade 110  

2100 København Ø 

ATT: Louise Villumsen 

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov  om finansiel virksomhed, lov om 

værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og  elektroniske penge, lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finan siering af terrorisme, og forskellige 

andre love 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om 

finansiel virksomhed m.fl. 

 

Situationen på de finansielle markeder gør det fortsat svært for små- og mellemstore virksomheder, 

herunder landbrugs- og fødevarevirksomhederne, at fremskaffe kapital til nye investeringer. Det er 

derfor afgørende, at implementeringen af nye regler for institutternes solvensopgørelser, ikke 

forringer virksomhedernes kreditadgang. Landbrugsvirksomhedernes adgang til finansiering er 

nødvendig for at skabe vækst og udvikling, ikke mindst i landområderne. 

 

I det fremsendte forslag foreslås det, at der etableres en ny metode for beregning af institutternes 

solvensbehov, hvor solvensbehovet beregnes som 8 pct. af de risikovægtede poster med tillæg på 

de områder, hvor det enkelte institut har særlige risici (8+-metoden). Af høringsmaterialet fremgår 

det, at en overgang til denne metode vil kunne indebære en stramning for nogle institutter. Det er i 

den sammenhæng afgørende, at solvenskravet til institutter med store landbrugsengagementer 

ikke får forringet deres muligheder yderligere for, at imødegå kreditefterspørgslen i landområderne, 

som i forvejen er ramt af en kreditklemme. Det er derfor vigtigt, at 8+-metoden ikke fører til en 

generel forhøjelse af solvenskravet i institutterne. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der i forslaget skelnes mellem et ”hårdt” og et ”blødt” 

krav i håndhævelsen af kapitalkravene. Det er således positivt, at en overskridelse af det ”bløde” 

krav vil medfører en mere tålmodige tilgang, hvor institutterne får tid til at reetablere 

kapitalgrundlaget inden Finanstilsynet eventuelt skal inddrage instituttets tilladelse. 

 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor forslaget om, at der indføres et tilsyn med fastsættelsen 

af referencerenter. Det er vigtigt, at tilliden til referencerentesystemet genskabes og at der skabes 

gennemsigtighed i systemet. 

   

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Kenneth Østergård Scheel 
Konsulent 
Generel Erhvervspolitik 
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