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Gjennomføring av Solvens II-rettsakter og vurdering av særlige 

kapitalkrav for pantelån i Solvens II  
 

En rekke kommisjonsforordninger og kommisjonsbeslutninger som utfyller Solvens II-

direktivet, ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 

62/2018. Innlemmelsesbeslutningen vil tre i kraft samme dag som en kommende 

beslutning om innlemmelse av Omnibus II-direktivet. Omnibus II-direktivet forventes å 

bli innlemmet i EØS-avtalen 5. desember i år, med ikrafttredelse 6. desember. Finans-

departementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre 

disse forordningene og beslutningene, og vil sette forskriftsendringene i kraft så snart 

EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 trer i kraft. Departementet har imidlertid satt to 

Solvens II-forordninger i kraft som norsk forskrift allerede i dag, ettersom egne EØS-

komitebeslutninger om disse har trådt i kraft, jf. beslutning nr. 111/2018 og 213/2018 

av henholdsvis 31. mai og 26. oktober 2018. 

 

Kommisjonsforordning 2015/35 er omfattet av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018, 

og forventes derfor å tre i kraft i avtalen 6. desember. Regler som svarer til denne 

forordningen, har til nå vært gitt i Finanstilsynets midlertidige forskrift om utfyllende 

regler til Solvens II-forskriften, med hjemmel i Solvens II-forskriften § 53. Når dagens 

forskriftsendringer settes i kraft, må den midlertidige forskriften oppheves. I tråd med 

en EØS-tilpasning til forordning 2015/35 viderefører departementet dagens regel om 

kapitalkrav for kommunelån mv. i den midlertidige forskriften § 1 annet ledd, se 

Solvens II-forskriften § 53 annet ledd.  

 

En annen EØS-tilpasning til forordning 2015/35 gir nasjonale myndigheter mulighet for 

å fastsette «en høyere verdi enn null som nedre grense for tap ved mislighold for å sikre 



 

Side 2 

et samlet kapitalkrav for eksponering mot pantelån på linje med kapitalkravet for slike 

eksponeringer som innehas av kredittinstitusjoner i samsvar med forordning (EU) nr. 

575/2013», jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1b. Departementet ber Finanstilsynet vurdere 

hvorvidt og eventuelt hvordan dette handlingsrommet bør benyttes. Vi ber om Finans-

tilsynets vurdering, eventuelt ledsaget av et høringsnotat med utkast til endrings-

forskrift, innen utgangen av mars 2019. 
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