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Høringssvar vedr NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en interkommunal 

økonomi 
 

 

Vedlegg:  

1 Høringssvar fra LVK 

 

 

 

Bakgrunn: 

 

Finansdepartementet har sendt ut en høring på Scheel-utvalgets utredning: Kapitalbeskatning 

i en interkommunal økonomi. 

 

Kapittel 12.10.1 omhandler eiendomsskatt, og det er i forhold til denne delen Audnedal 

kommunestyre bør inngi høringssvar. 

 

Landssamanslutninga av Vasskraftproduserande kommuner (LVK) har allerede inngitt 

høringsuttalelse – viser til vedlagte uttalelse. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 LVKs høringsuttalelse er i første rekke konsentrert om Scheel-utvalgets redegjørelse for og 

uttalelser om eiendomsskatt i kapittel 12.10.1.  

 

LVKs høringsuttalelse kan sammenfattes i følgende punkter:  

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene også har 

ansvaret for verdsettelsen. (Punkt 2 - 4)  

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for en 

redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunenes 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5)  

 LVK støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskrivninger for vannkraftanlegg. 

(Punkt 6)  

 

Viser til vedlagte høringsuttalelse for utdypende forklaringer og begrunnelser. 



  

 

Det foreslås at Audnedal kommunestyre vedtar å støtte LVK sin høringsuttalelse, og at de 

nevnte tre forhold presiseres i vedtaket. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Audnedal kommunestyre vedtar følgende høringssvar på NOU 2014:13: 

 

Audnedal kommune støtter høringsuttalelse inngitt av LVK. Audnedal kommune ønsker å 

presisere følgende forhold: 

 

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene også har 

ansvaret for verdsettelsen. (Punkt 2 - 4)  

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for en 

redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunenes 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5)  

 Audnedal kommunestyre støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskrivninger for 

vannkraftanlegg. (Punkt 6)  

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 26.03.2015  

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i  Kommunestyret - 26.03.2015 

Audnedal kommunestyre vedtar følgende høringssvar på NOU 2014:13: 

 

Audnedal kommune støtter høringsuttalelse inngitt av LVK. Audnedal kommune ønsker å 

presisere følgende forhold: 

 

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene også har 

ansvaret for verdsettelsen. (Punkt 2 - 4)  

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for en 

redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunenes 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5)  

 Audnedal kommunestyre støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskrivninger for 

vannkraftanlegg. (Punkt 6)  

 

 

 

 

 

 

Parter i saken: 

 

 

 


