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Høringsuttalelse om forslag til endring i eiendomsskatteloven om

eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 23.06.22 angående eiendomsskatt på grunn under
kraftlinjer, der høringsfristen ble satt til 29.07.22.

Snåsa kommune er helt på linje med regjeringen knyttet til behov for lovendring i eiendomsskatteloven

som følge av Borgarting lagmannsrett sin dom av 11. oktober 2021 (Statnett 111-dommen), men er

samtidig lite tilfreds med forslaget til endring som presenteres i høringsnotatet. Forslaget slik det

presenteres viker som hastverksarbeid fra departementet og lovforslaget vil slik det er utformet gir en
komplisert lovtekst som fort kan gi grunnlag for nye tvistemål.

Snåsa kommune er medlem i intresseorganisasjonene LVK og KS og disse to organisasjonene har

sammen utarbeidet et utførlig høringssvar. Etter kommunes oppfatning belyser høringssvaret

problematikken i forhold til innholdet i høringsnotatet på en god måte og gir samtidig konstruktive

tilbakemeldinger med forslag om endringer som må gjøres.  Snåsa kommune gir med dette full støtte til

høringsuttalelsen til fra LVK og KS til Finansdepartementet jfr. brev av 25.07.22.

Snåsa kommune vil samtidig også benytte anledningen til apapeke at de svært uheldige

omstendighetene som er rundt tidspunkt for utsending og frist for a gi svar på høringen. En slik

håndtering medfører at folkevalgte i realiteten på det nærmeste er avskåret fra å gi tilbakemelding og er

således en alvorlig trussel i forhold til levende lokaldemokrati ute i kommunene. Høringsuttalelse fra

Snåsa kommune er derfor utarbeidet av administrasjon i forståelse med folkevalgte, og støtten fra

medlemsorganisasjonene til kommunen LVK og KS har vært helt nødvendig. Disse to momentene har
vært en forutsetning for at kommunen kan gi sin uttalelse innen høringsfristen som er satt til

29.07.2022. Fellesuttalelsen fra LVK og KS følger også kommunes uttalelse som vedlegg.

Høringsuttalelsen ar lagt inn direkte som elektronisk vedlegg i departementets portal knyttet til saken.
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