Byrådet

Punkt 5.

Godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S m.v.
Tillægsbevilling, drift 2019
2019-043767
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til hovedkonto 7 Renter, Tilskud, Udligning og Skatter gives en tillægsbevilling på 48,5 mio. kr. i
merindtægt som følge af salget af HMN GasNet P/S til Energinet,
at der til konto 8.32.27 Deponerede beløb gives en tillægsbevilling på 38,8 mio. kr. i merudgifter som følge af at
80 pct. af salgssummen på 48,5 mio. kr. skal deponeres,
at de resterende 20 pct. – svarende til 9,7 mio. kr.- tilgår kassebeholdningen i 2019. I 2020 bliver
bloktilskuddet reduceret med beløbet, og
at der til konto 8.32.27 Deponerede beløb gives en tillægsbevilling på 3,232 mio. kr. i mindreindtægter, fordi
salget af HMN Gasnet P/S er sket senere end forventet i det vedtagne budget 2019.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
HMN Naturgas I/S blev dannet i 2010 ved en fusion af HNG (Hovedstadens Naturgasselskab) og Naturgas
Midt-Nord. Det ejes af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland. Aalborg
Kommune er en af ejerkommunerne og kommunens ejerandel er 3,461 procent.
HMN Naturgas I/S indgik i 2017 aftale om salg af HMN Naturgas A/S til Seas-NVE og Eniig. Som følge af
dette salg blev der i 2018 udloddet 1 mia. kr. til ejerkommunerne. Aalborg Kommune modtog 34,6 mio. kr. af
beløbet og dette er medtaget i Aalborg Kommunes regnskab for 2018.
HMN Naturgas I/S orienterede den 21. december 2018 ejerkommunerne om, at datterselskabet HMN
GasNet P/S var solgt til Energinet med overtagelse senest den 1. april 2019. Salget er en følge af, at
Regeringen ønsker at samle og effektivisere det danske gasdistributionsnet. Salgssummen er 1,809 mia. kr.
HMN Naturgas I/S orienterede den 12. april 2019 om, at der maj 2019 vil blive udloddet 1,4 mia. kr. af
salgssummen på 1,809 mia. kr. Der bliver tilbageholdt et beløb, fordi der skal tages højde for økonomiske
forpligtelser, som stadig påhviler HMN Naturgas I/S. I takt med, at HMN koncernen afvikles vil der yderligere
skulle udloddes flere beløb, efterhånden som diverse forpligtelser bliver afviklet eller udløber.
Aalborg Kommunes ejerandel er 3,461 procent. Derfor modtager Aalborg Kommune 3,461 procent af de
udloddede 1,4 mia. kr. svarende til 48,454 mio. kr.
Det indstilles, at 80 pct. af salgssummen deponeres i 10 år, således at der skal betales 20 pct. i
bloktilskudsreduktion i 2020. Såfremt der ikke deponeres, skal der betales 60 pct. i bloktilskudsreduktion.
HMN Naturgas I/S og KL har i skrivelser af 23. maj 2019 oplyst ejerkommunerne om, at kommunernes
indskudskapital skal holdes uden for modregningen. HMN Naturgas I/S vil i forbindelse med udlodningen
søge Forsyningstilsynet om forhåndsgodkendelse af hver enkelt kommunes andel af indskudskapitalen. For
Aalborg Kommunes vedkommende er beløbet pt. opgjort til ca. 13,4 mio. kr. Indtil denne afklaring foreligger,
anbefaler HMN Naturgas I/S og KL, at kommunerne deponerer 80 pct. af det modtagne provenu.
Deponering – og bloktilskudsreduktion - vil kunne reduceres, når afklaring af indskudskapitalens størrelse
foreligger.
Aalborg Kommune har i budget 2019 forudsat, at der i 2019 bliver frigivet 6 mio. kr. af deponering
vedrørende HMN Naturgas, fordi det ved budgetvedtagelsen var forventet, at salget og udlodningen ville ske
i 2018. Imidlertid modtog Aalborg Kommune kun salgssum vedrørende HMN Naturgas A/S i 2018 og der
bliver derfor kun frigivet 2,768 mio. kr. i 2019. Altså en mindreindtægt på 3,232 mio. kr.
Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2019
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Hovedkonto 7 Renter, Tilskud, Udligning, Skatter
Salg af HMN GasNet P/S, merindtægter ..............................................
8.32.27 Deponerede beløb
Deponering af 80 pct. af salgssummen ................................................

-48.454

38.763

Mindreindtægt i frigivne deponerede beløb i 2019 .......................
I alt ........................................................................................................
I alt, netto forøgelse af kassebeholdningen.....................................
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3.232
38.763
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-6.459
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