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1.

Beslutning: Godkendelse af salg af HMN GasNet P/S

Sagsnr.: 19/3697

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til om de vil give kommunens repræsentant mandat til at stemme for
at godkende salg af HMN GasNet P/S på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN
Naturgas I/S d. 14. marts 2019.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 22. februar 2017 at stemme for en beslutning om
et salg af distributionsnettet til staten eller etablering af et fællesstatsligt-kommunalt
distributionsselskab på baggrund af en principaftale med staten om rammerne for etablering
heraf eller og at repræsentantskabet efterfølgende skulle indkaldes, når der forelå endeligt
købstilbud henholdsvis en aftale med Staten om et fælles selskab, for at tage stilling til disse.
Energinet og HMN Naturgas I/S er nu blevet enige om en aftale, hvor Energinet overtager
HMN GasNet med tilhørende aktiver, herunder HMN Komplementar ApS. HMN´s bestyrelse
har godkendt salget, men det er betinget af, at HMN´s repræsentantskab også godkender
aftalen.
Købsprisen er 1.809,4 mio. kr. på gældfri basis og indbefatter HMNs to nuværende
administrationsbygninger i henholdsvis Søborg og Viborg. Salget af HMN GasNet P/S
udspringer af ønsket om at konsolidere naturgasdistributionsnettet i et statsligt selskab, med
henblik på en forventning om, at sammenlægningen kan føre til lavere tariffer for
gasforbrugerne i hele Danmark.
Forhandlingerne med Staten er gennemført i samarbejde med HMN rådgivere MHS Corporate
Finance A/S og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, og rådgiverne er enige om, at
rammerne for aftalen er sædvanlige for salg af selskaber. Administrationen i HMN Naturgas
I/S har overfor bestyrelsen tilkendegivet, at det udbytte, som de kommunale ejere vil kunne
udlodde i det nuværende ejerskabs set-up, ikke kan matche tilbuddet fra Energinet.
Handlen er godkendt af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen den 20. februar 2019.
Det er forudsat, at handlen ikke i sig selv medfører stigninger i forbrugernes tariffer –
herunder også effekten af anvendelsen entreprenørmodellen.
Det nye konsoliderede statslige gasdistributionsselskab får hovedsæde i Viborg, og Energinet
forventer at anvende den nuværende bygning i Viborg som hovedkvarter for administrationen.
Bestyrelsen sammensættes med udgangspunkt i anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik. I
forbindelse med etablering af det nye statslige selskab er det aftalt, at kommunerne via KL
indstiller et bestyrelsesmedlem til den nye bestyrelse for en periode frem til 31. december
2021.
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Handlen er gennemført på regnskabstal pr. 30. august 2017 og vil efter afslutning af HMNs
regnskab for 2018 blive korrigeret efter en i salgsaftalen aftalt reguleringsmekanisme, hvilket
er sædvanligt.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner fremgår ikke af
beslutningsgrundlaget til repræsentantskabsmødet.
Hvis selskabet sælges for 1,8 mia. kr. udgør Furesø kommunes andel ca. 2 pct., som er fastsat
ud fra en historisk ejerandel.
I henhold til principaftale mellem Energi-, forsynings- og klimaministeren og på den anden
side HMN Naturgas den 28. juni 2017 kan kommunerne vælge to muligheder i forhold til
udbetalingen af provenuet: 1) Kommunerne modregnes med 20 pct. i deres bloktilskud,
såfremt beløbet deponeres og frigives med 1/10 årligt. 2) Skal midlerne stilles til rådighed for
kommunerne med det samme, modregnes med 60 pct. i bloktilskuddet.
I forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S, som er koncernens kommercielle datterselskab
besluttede byrådet model 1. Når endeligt salg og provenuberegning er udarbejdet, vil
forvaltningen indarbejde provenuet svarende til model 1 ifbm. budgetopfølgning III. Efter
model 1 forventes dette beløb årligt at udgøre et provenu i størrelsesorden ca. 3 mio.kr. årligt i
10 år. Der tages her forbehold for provenuberegning ifbm. endelig salgsaftale baseret på
selskabets regnskab for 2018.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Vedtægterne for HMN Naturgas I/S §7 stk. 8, hvorefter beslutninger om salg af
datterselskaber kræver, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og
at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Det videre forløb
Såfremt repræsentantskabet godkender salget er det forventningen, at salget kan gennemføres
den 1. april 2019.
Når salget er gennemført vil bestyrelsen tage stilling til en plan for den videre drift/afvikling
af moderselskabet og de underliggende datterselskaber (HMN Gastankstationer og HMN
Biogas), som efterfølgende vil blive præsenteret for repræsentantskabet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at give Furesø
Kommunes delegerede mandat til på repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S at stemme
for, at repræsentantskabet godkender salget af HMN GasNet P/S med tilhørende aktiver og
administrationsejendomme i Søborg og Viborg i henhold til den købsaftale der blev indgået
mellem Staten ved Energinet og HMN Naturgas I/S den 21. december 2018.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2019
For stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre
Imod stemte 1: Enhedslisten
Afbud: Gustav Juul
Bilag:
1 Åben Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. marts 2019 27636/19
i HMN
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Godkendelse af salg af HMN GasNet P/S
1. Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. marts 2019 i HMN
(27636/19)
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Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Helle Vallentin (Enhedslisten)
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