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Melding om vedtak

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
2015/593-5 Berit da Silva 16.09.2015

Eiendomsskatt på verk og bruk - høringsuttalelse fra LVK

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Behandling i Kommunestyret - 10.09.2015 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2015

For Tydal kommune utgjør inntektstapet 3,9 – 4 mill

Et bortfall av disse inntektene vil måtte føre til reduksjon i tjenestetilbudet
kommunen yter til sine innbyggere.

Med hilsen

Berit da Silva
Fagarbeider

Vedlegg:
Særutskrift Eiendomsskatt på verk og bruk - høringsuttalelse fra LVK

Kopi til:
LANDSSAMANSLUTNINGA AV 
VASSKRAFTKOMMUNAR

Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO

Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur





TYDAL KOMMUNE Arkiv: 232

Arkivsaksnr: 2015/593-3

Saksbehandler: John H. Evjen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 58/15 10.09.2015

Eiendomsskatt på verk og bruk - høringsuttalelse fra LVK

Vedlegg:

Høringsuttalelse - Finansdepartementets notat 18. juni 2015 om eiendomsskatt på verk og bruk-

LVK (Landssamanslutninga av Vaskraftkommunar)

Saksopplysninger

Høringsuttalelsen ble lagt fram i kommunestyremøte den 10. september 2015

Rådmannens innstilling

For Tydal kommune utgjør inntektstapet 3,9 – 4 mill

Et bortfall av disse inntektene vil måtte føre til reduksjon i tjenestetilbudet

kommunen yter til sine innbyggere.



Behandling i Kommunestyret - 10.09.2015 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2015

For Tydal kommune utgjør inntektstapet 3,9 – 4 mill

Et bortfall av disse inntektene vil måtte føre til reduksjon i tjenestetilbudet

kommunen yter til sine innbyggere.


