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NVEs høringssvar - gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om 

referanseverdier på finansområdet 

NVE viser til Finansdepartementets høring av gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om 

referanseverdier på finansområdet, samt til vårt svar på Finanstilsynets brev vedrørende nye EU-regler 

om referanseverdier på finansområdet av 20.3.2017.  

NVE opplyste i sitt svar av 20.3.2017 at det bør vurderes nærmere om systemprisen, som er en 

referansepris for finansielle kontrakter i det nordiske kraftmarkedet, er en referansepris etter kriteriene i 

referanseverdiforordningen. Vi presiserer at NVE ikke har tatt stilling til om systemprisen faktisk er en 

slik referanseverdi i den ovennevnte forordningens forstand.  

 

I høringsnotatets kapittel 3.1, i listen over indekser i Norge som er eller kan være referanseverdier, 

skriver Finanstilsynet at systemprisen fastsettes av NVE. Vi vil påpeke at dette ikke er riktig. 

Systemprisen beregnes og publiseres av Nord Pool AS, og NVE er ikke ansvarlig for fastsettelsen av 

denne.  

 

Videre viser vi til fortalen til forordningen som inneholder et eget punkt for enheter og markeder som 

omfattes av REMIT. Fortalen pkt. 64 lyder: 

 

‘In cases where this Regulation captures or potentially captures supervised entities and markets 

covered by Regulation (EU) No 1227/2011, the Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators (ACER) would need to be consulted by ESMA in order to draw upon ACER's 

expertise in energy markets and to mitigate any dual regulation.’ 

Slik vi opplyste i vårt brev av 20.3.2017, innebærer dette, etter vår tolkning, at ACER bør konsulteres av 

ESMA i spørsmålet om systemprisen for kraft i Norden er en referanseverdi i forordningens forstand. 

NVE viser videre til vårt høringssvar til Finanstilsynets høring av nye EU-regler om referanseverdier på 

finansområdet med referanse 16/13974. 
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