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Finansdepartementet 
Akerstgt. 40 
Postboks 8008 Dep. 
0030 Oslo 
 
Deres ref: 08/6052 SL KTv/KR 
 
Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt - høringsuttalelse  
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 2010-11-15. 
 
Norsk Redaktørforening står ikke oppført på listen over høringsinstanser, og ber om at dette hensyntas 
når vi nå leverer vår høringsuttalelse et par dager etter fristen. Vi tillater oss å komme med et par 
merknader til notatets punkter om offentlighet og innsyn, da dette er viktig for medienes arbeidsvilkår, 
og håper at disse vil bli tatt med i den videre behandlingen. 
 
Slik vi leser høringsnotatet er det i utgangspunktet ikke meningen å gjøre endringer i reglene som 
berører allmennhetens innsynsrett i eiendomsskattelistene. Departementets beskrivelse av gjeldende 
rett og av egne vurderinger på disse punktene (punkt 4.5.1 og 4.5.2 i notatet) fremstår imidlertid som 
noe vage og uklare med hensyn til allmennhetens innsynsrett i eiendomsskattelisten. 
 
Riktignok vises til reglene om offentlig utlegging av listene i eiendomsskattelovens § 15, men man har 
da heller ikke tatt med paragrafens annet ledd, hvor plikten til utlegging slås fast. Det kan også – av 
departementets beskrivelse og sammenhengen dette er plassert i, virke som om dette er en rett til 
innsyn avgrenset til ”skatteyter” i forbindelse med klagesaker. Vi mener det langt tydeligere må skilles 
mellom det partsinnsyn som følger av at man er formell part i en sak, og allmennhetens innsynsrett.  
 
Vi ber derfor om at departementet, i merknadene til punktet om innsynsrett, understreker to forhold: 
 
1) Allmennhetens rett til innsyn – på forespørsel - i eiendomsskattelisten også etter den perioden hvor 
den har ligget ute til offentlig ettersyn. Dette følger av offentleglovas alminnelige regler. 
 
2) At ligningslovens regler om taushetsplikt ikke er til hinder for at slik innsyn gis. Høringsnotatets 
formulering i 5. avsnitt under punkt 4.5.1 om at ”Innsynsretten etter eigedomskattelova §15 begrenses 
i nødvendig grad av ligningslovens regler om taushetsplikt”, er vanskelig å forstå. Innsynsretten etter 
eiendomsskattelovens §15 gjelder kun opplysninger som er unntatt fra taushetsplikten, jfr 
eigedomsskattelovas §23 og ligningslovens §3-13, nr 8. Å si at innsynsretten etter §15 ”begrenses” av 
taushetsplikten er derfor i beste fall uklart, i verste fall direkte feil. 
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