RUNDSKRIV
NR 19/2021
Dato: 16. desember 2021
Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling
Kontaktperson i Bits: Sigurd Thingsaker og André Hoff
Arkivref: Bits
Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

Realtidsbetalinger i norske kroner (Straksbetalinger) – Priser og
status Straks 2.1
I dette rundskrivet fra Bits orienteres det om 1) Priser for straksbetalinger i 2021 og 2022
og 2) Status for prosjekt Straks 2.1.

Bakgrunn
I Bits rundskriv 12/2019 «Realtidsbetalinger i Norge - Oppstart av pilot og utrulling av
Straks 2.0-løsningen i norske kroner – Straks 2.1» ble bankene orientert om plan og
oppstart av Straks 2.1-prosjektet. Videre vises det til følgende rundskriv:




02/2021 Straksbetalinger – Informasjon om Straks 2.1 og fjerning av beløpsgrenser i
Straks 2.0
14/2020 Realtidsbetalinger i norske kroner (Straksbetalinger) – Straks 2.1
05/2020 Straksbetalinger - Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1 (ISO 20022)

1. Priser for straksbetalinger i 2021 og 2022
I rundskriv 12/2019 ble bankene orientert om prismodell for Straksbetalinger. Modellen er
basert på en rabattrapp basert på bankenes samlede transaksjonsvolum og en
abonnementspris. Basis transaksjonspris før rabatt er 20 øre. Følgende er fra avtalen:

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr. 916 960 190

For transaksjonspriser vil Bits og MPSI enes om volumprognose på transaksjoner for
kommende år. Basert på prismodell med volumrabatter beregnes en gjennomsnittspris per
transaksjon som faktureres gjennom året. Gjennomsnittsprisen kan, dersom partene blir
enige om det, justeres i løpet av året slik at man ved årsslutt oppnår en mest mulig korrekt
pris for året. Ved årsslutt gjøres en avregning (pro et kontra oppgjør) som fordeles per bank
basert på deres andel av transaksjoner for det året innbetalingen gjelder.

Gjennomsnittsprisen for 2021 har vært 13,8 øre. Etter årsskiftet vil endelig volum og
snittpris oppsummeres. Det ligger an til at endelig snittpris vil være ca. 13 øre. Basert på
dette vil bankene få godskrevet sin andel i henhold til avtaleteksten over. Slik godskriving
vil gjøres i løpet av januar 2022.
Gjennom 2022 vil bankene gå over til innsending av transaksjoner direkte til NICS Real
(Straks 2.1 basert på ISO20022 meldingsformat). Dette vil skje gradvis etter planer som er
skissert under punkt 2. Etter at alle banker har fullført overgangen vil Straks FOI ikke lenger
bli benyttet. Bits har anslått det volumet som i 2022 vil generere transaksjonspris i Straks
FOI, til å være noe under halvparten av det som går gjennom Straks FOI i 2021. Dette
medfører at bankenes transaksjonspris for Straks FOI i 2022 settes til 17,7 øre, en økning
grunnet bortfall av volumrabatten. I forbindelse med selve overgangen i 2022, gjelder også
det prinsipp at de banker som ikke har gått over til direkte innsending til NICS Real, men
fortsatt benytter Strak FOI (Straks 2.0 basert på NISOK) dekker transaksjonspris i Straks FOI.
Merk spesielt at det er mottakers bank som betaler transaksjonspris i Straks FOI i tilfelle
der avsenders bank er på Straks 2.1 og mottakerbank er på Straks 2.0.
Følgende er priser for 2022:
Straks 2.0 til Straks 2.0: Betalers bank betaler 17,7 øre (NISOK til NISOK som i dag)
Straks 2.0 til Straks 2.1: Betalers bank betaler 17,7 øre (NISOK til ISO)
Straks 2.1 til Straks 2.0: Mottakers bank betaler 17,7 øre (ISO til NISOK)
Straks 2.1 til Straks 2.1: Ingen kostnader til Straks FOI (ISO til ISO)
Dette betyr at banker ikke belastes transaksjonspris for Straks FOI etter at de har gått over
til ISO-løsning mot NICS Real (Straks 2.1).
Det er ingen endringer for abonnementspris i 2022. Se rundskriv 18/2021 for priser til NICS
Real.

2. Status for prosjekt Straks 2.1
Straks 2.1 -prosjektet har som formål å migrere straksløsningen fra NISOK til ISO 20022formater. Dette medfører, som nevnt ovenfor, at bankene skal sende transaksjoner direkte
til NICS Real, og at Straks FOI ikke lenger skal benyttes. En prosjektgruppe for dette
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prosjektet ble etablert februar 2020 med deltagere fra Bits, MPSI, SpareBank 1, Eika og
DNB.
Prosjektet er nå i testfasen, og det planlegges for pilotoppstart i Q1 2022. Utrulling av
øvrige banker starter i Q2 2022, etter godkjent pilot. Utrullingen vil basere seg på de
erfaringene som ble gjort ved utrullingen av Straks 2.0 i 2020. I tabellen under vises
tentativ plan for dette.

Den enkelte bank må selv sørge for nødvendige avklaringer og formaliteter med sin
datasentral. I tillegg minnes det om at Straks FOI ikke er tilgjengelig etter 31. desember
2022.
Prosjektet vil sammen med datasentraler/gruppering/bank bidra til at den enkelte bank gis
plassering i aktuell pulje ref tabell over. Dersom bankene har behov utover dette, må
banken ta kontakt med sin datasentral eller prosjektet.
Sanering av portal for tredjeparter
Straks infrastrukturen mottar i dag Strakstransaksjoner gjennom en portal (Straks Gateway
etablert i Nets) der tredjeparter, på vegne av bank, kan sende inn transaksjoner til Straks
FOI. Slik innsending av Strakstransaksjoner fra portalen til Straks FOI opphører når banken
går over til Straks 2.1 med direkte innsending til NICS Real, jf. tidligere informasjon i
Rundskriv 2/2021. Den enkelte bank må selv etablere løsninger for å erstatte tredjeparters
innsending via portalen.
BitsNet
Straks 2.1 skal benytte BitsNet for kommunikasjon mellom banker og NICS Real.
Erfaringsmessig er nettverksoppkoblinger en tidkrevende prosess, og det henstilles sterkt
om at bank sikrer prosess med å etablere tilgang til BitsNet. Se for øvrig «Ytterligere
informasjon» nedenfor om utsendelse av ny oppdatert dokumentasjon om Straks 2.1, der
også BitsNet inngår.
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Digitalt informasjonsmøte onsdag 2. februar 2022
Et digitalt informasjonsmøte vil bli avholdt onsdag 2.februar kl 12.00-13.00 der formålet er
å:
 Orientere om planlagt prosess for onboarding
 Gjennomgå forslag til plan for inndeling i puljer og bankenes plassering
 Litt om hva bankene må/bør gjøre
 Avklare spørsmål
 Beskrive veien videre
Det vil bli lagt ut informasjon om informasjonsmøtet i forkant av møtet på bits.no. Bruk
følgende link: https://www.bits.no/straksbetalinger-digitalt-informasjonsmote-forbankene-2-februar-2022/
Bankene bes om å sørge for at aktuelle personer holder av tid.
Ytterligere informasjon
En oppdatert dokumentasjon og løsningsbeskrivelse ble gjort tilgjengelig i uke 50. I forhold
til forrige utsendte løsningsbeskrivelse inneholder siste versjon presiseringer og enkelte
små feilrettelser som er blitt avdekket i prosjektet underveis.
Nye rundskriv og informasjon vil distribueres etter hvert som ny relevant informasjon blir
tilgjengelig.
Eventuelle spørsmål om Straks 2.1 prosjektet kan stilles til Bits AS ved prosjektleder Sigurd
Thingsaker, tlf 976 48 081, email sigurd.thingsaker@bits.no.
Eventuelle spørsmål om priser for Straksbetalinger kan stilles til Bits AS ved André Hoff,
tlf 901 35 030, email andre.hoff@bits.no.

Med vennlig hilsen
Bits AS

sign
Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1

André Hoff
Fagsjef Finansiell infrastruktur
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