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Afgørelse om kommunale indberetnin-
ger af nettoprovenu fra salg af HMN 
GasNet P/S 

 

RESUMÉ 

Denne sag handler om kommunale indberetninger i anledning af HMN Naturgas I/S’ 

udlodning d. 28. maj 2019 af 1.400 mio. kr. hidrørende fra salget d. 1. april 2019 af HMN 

GasNet P/S til Energinet. 

 

Sagen omhandler opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu for de 57 ejerkommu-

ner.  

 

Der har i sagen været særlig fokus på, hvordan ejerkommunernes indskudskapital skal 

beregnes, herunder hvilken forrentningssats der skal anvendes ved beregning af ind-

skudskapitalen. Forsyningstilsynet har vurderet, at den efter indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 10 fastsatte forrentningssats skal anvendes. 

 

AFGØRELSE 

For udlodningen fra HMN Naturgas I/S i 2019 i forbindelse med salget af HMN GasNet 

P/S på i alt 1.400 mio. kr. fastsætter Forsyningstilsynet efter gasforsyningslovens § 35, 

stk. 5, 2. pkt., en samlet indskudskapital til anvendelse ved opgørelsen af nettoprove-

nuet på 392.528.529 kr., et samlet nettoprovenu på 1.007.471.471 kr. og d. 28. maj 

2019 som rådighedsdato for samtlige kommuner. Indskudskapital og nettoprovenu er 

fordelt således på de 57 ejerkommuner: 

 

TABEL 1 | FORDELING OG BEREGNING AF NETTOPROVENU 

 Ejerandel  Udlodning 

(+) 

Indskudskapital 

(-) 

Forrentning 

(-) 

Anvendt  

(+) 

Nettoprovenu 

(=) 

I alt  100%   1.400.000.000   319.300.000   396.988.269   323.859.740   1.007.471.471  

Albertslund 0,52%   7.214.200   1.645.353   2.045.681   1.668.849   5.191.500  

Allerød 1,35%   18.856.600   4.300.652   5.347.035   4.362.067   13.569.633  

Ballerup 2,54%   35.582.400   8.115.329   10.089.854   8.231.219   25.605.895  
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Brøndby 0,48%   6.722.800   1.533.279   1.906.338   1.555.174   4.837.878  

Brønderslev-Dron-

ninglund 

1,95%   27.300.000   6.226.350   7.741.271   6.315.265   19.645.694  

Dragør 0,61%   8.608.600   1.963.376   2.441.081   1.991.414   6.194.942  

Egedal 1,54%   21.562.800   4.917.859   6.114.413   4.988.088   15.517.076  

Favrskov 1,38%   19.320.000   4.406.340   5.478.438   4.469.264   13.903.106  

Fredensborg 1,60%   22.464.400   5.123.488   6.370.074   5.196.653   16.165.887  

Frederikshavn 4,49%   62.846.000   14.333.377   17.820.803   14.538.064   45.225.394  

Frederikssund 1,75%   24.431.400   5.572.104   6.927.842   5.651.676   17.581.385  

Furesø 2,08%   29.187.200   6.656.766   8.276.411   6.751.828   21.003.765  

Gentofte 4,45%   62.309.800   14.211.085   17.668.757   14.414.025   44.839.533  

Gladsaxe 3,78%   52.880.800   12.060.600   14.995.041   12.232.830   38.054.212  

Glostrup 0,98%   13.773.200   3.141.273   3.905.571   3.186.132   9.911.504  

Greve 1,32%   18.529.000   4.225.936   5.254.140   4.286.284   13.333.885  

Gribskov 0,69%   9.592.800   2.187.844   2.720.164   2.219.087   6.903.195  

Halsnæs 1,39%   19.430.600   4.431.565   5.509.800   4.494.849   13.982.697  

Helsingør 2,90%   40.665.800   9.274.707   11.531.318   9.407.154   29.264.024  

Herlev 0,93%   13.035.400   2.973.002   3.696.358   3.015.458   9.380.567  

Herning 1,48%   20.650.000   4.709.675   5.855.577   4.776.931   14.860.204  

Hillerød 2,20%   30.745.400   7.012.147   8.718.259   7.112.284   22.125.081  

Hjørring 3,46%   48.398.000   11.038.201   13.723.884   11.195.831   34.828.289  

Holstebro 1,60%   22.428.000   5.115.186   6.359.752   5.188.233   16.139.693  

Hvidovre 1,17%   16.315.600   3.721.122   4.626.501   3.774.261   11.741.073  

Høje-Taastrup 0,85%   11.887.400   2.711.176   3.370.827   2.749.893   8.554.440  

Hørsholm 0,88%   12.297.600   2.804.731   3.487.145   2.844.784   8.849.629  

Ikast-Brande 1,45%   20.244.000   4.617.078   5.740.450   4.683.012   14.568.037  

Ishøj 0,40%   5.574.800   1.271.453   1.580.807   1.289.609   4.011.751  

Jammerbugt 0,92%   12.922.000   2.947.139   3.664.202   2.989.225   9.298.962  

Køge 2,64%   36.894.200   8.414.513   10.461.832   8.534.676   26.549.896  

Lejre 0,61%   8.526.000   1.944.537   2.417.659   1.972.306   6.135.501  

Lemvig 1,05%   14.728.000   3.359.036   4.176.317   3.407.004   10.598.600  

Lyngby-Taarbæk 3,45%   48.290.200   11.013.615   13.693.316   11.170.894   34.750.713  

Mariagerfjord 2,36%   33.054.000   7.538.673   9.372.893   7.646.328   23.786.401  

Morsø 1,26%   17.654.000   4.026.373   5.006.022   4.083.871   12.704.215  

Odder 0,14%   1.988.000   453.406   563.723   459.881   1.430.609  

Randers 2,34%   32.746.000   7.468.427   9.285.556   7.575.079   23.564.758  

Rebild 0,81%   11.340.000   2.586.330   3.215.605   2.623.264   8.160.519  

Ringkøbing-Skjern 3,73%   52.234.000   11.913.083   14.811.632   12.083.207   37.588.761  

Roskilde 1,48%   20.661.200   4.712.229   5.858.753   4.779.522   14.868.264  

Rudersdal 3,52%   49.274.400   11.238.083   13.972.399   11.398.567   35.458.966  

Rødovre 1,17%   16.315.600   3.721.122   4.626.501   3.774.261   11.741.073  

Silkeborg 4,50%   63.014.000   14.371.693   17.868.442   14.576.927   45.346.291  

Skanderborg 0,49%   6.860.000   1.564.570   1.945.243   1.586.913   4.936.610  

Skive 2,68%   37.562.000   8.566.819   10.651.195   8.689.157   27.030.460  

Solrød 0,50%   7.050.400   1.607.995   1.999.233   1.630.958   5.073.626  
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Forsyningstilsynet forudsætter, at ejerkommunerne indberetter udlodningen af restpro-

venuet fra salget af HMN GasNet P/S, når der sker yderligere udlodninger af restpro-

venuet og når likvidationen af HMN Naturgas I/S er afsluttet, og likvidationsprovenuet 

er udloddet. 

 

Forsyningstilsynet vil give Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse om de fastsatte 

nettoprovenuer, som ikke tidligere er meddelt til ministeriet, jf. gasforsyningslovens § 

35, stk. 6. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

 

Afgørelsens retsgrundlag er gengivet i et særskilt afsnit nedenfor.  

 

SAGSFREMSTILLING  

HMN Naturgas I/S solgte d. 1. april 2019 HMN GasNet P/S til Energinet. HMN Naturgas 

I/S er ejet af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland samt i Hovedstadsområdet. De 57 

ejerkommuner modtog i forbindelse med salget en a conto udlodning d. 28. maj 2019 på 

i alt 1.400 mio. kr. (herefter udlodningen). 

 

Anmeldelse af indskudskapital i HMN Naturgas I/S d. 12. november 2019 

PwC anmeldte i brev af 12. november 2019 til Forsyningstilsynet opgørelse af ind-

skudskapitalen i HMN Naturgas I/S (herefter indskudskapitalen) til brug behandlingen 

af ejerkommunernes indberetninger af udlodninger fra selskabet. 

 

Efterfølgende har de 57 ejerkommuner individuelt foretaget anmeldelse af den pågæl-

dende kommunes nettoprovenu ved udlodningen d. 28. maj 2019. 

Stevns 0,28%   3.935.400   897.552   1.115.934   910.370   2.832.002  

Struer 0,64%   8.918.000   2.033.941   2.528.815   2.062.987   6.417.593  

Syddjurs 0,01%   140.000   31.930   39.699   32.386   100.747  

Thisted 1,69%   23.604.000   5.383.398   6.693.222   5.460.275   16.985.969  

Tårnby 1,45%   20.251.000   4.618.675   5.742.435   4.684.631   14.573.075  

Vallensbæk 0,51%   7.133.000   1.626.834   2.022.655   1.650.065   5.133.067  

Vesthimmerlands 1,26%   17.570.000   4.007.215   4.982.203   4.064.440   12.643.767  

Viborg 6,71%   93.982.000   21.434.609   26.649.822   21.740.704   67.631.560  

Aalborg 3,46%   48.454.000   11.050.973   13.739.764   11.208.786   34.868.588  

Aarhus 0,15%   2.044.000   466.178   579.603   472.835   1.470.908  
 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: Nettoprovenuet er beregnet som salgsværdien fratrukket indskudskapital og forrentning af indskudskapital og tillagt den 

del af indskudskapitalen og forrentning af indskudskapital, som er anvendt til andre formål. Det bemærkes, at der i opgørelsen 

af nettoprovenuet er korrigeret for, at der efter det af PwC oplyste fortsat er 100.000 kr. af den samlede indskudskapital, som 

ikke er trukket ud af selskabet.  
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De enkelte kommuners a conto nettoprovenu er indberettet således: 

 

 

TABEL 2 | PWC OPGØRELSE AF NETTOPROVENU 

 Ejerandel   Udlodning (-) Fradrag for ind-

skudskapital 

 

Nettoprovenu 

 

I alt  100%    1.400.000.000  -514.111.588 885.888.412 

Albertslund 0,52%    7.214.200  -2.649.217 4.564.983 

Allerød 1,35%    18.856.600  -6.924.569 11.932.031 

Ballerup 2,54%    35.582.400  -13.066.660 22.515.740 

Brøndby 0,48%    6.722.800  -2.468.764 4.254.036 

Brønderslev-Dronning-

lund 

1,95%    27.300.000  -10.025.176 17.274.824 

Dragør 0,61%    8.608.600  -3.161.272 5.447.328 

Egedal 1,54%    21.562.800  -7.918.347 13.644.453 

Favrskov 1,38%    19.320.000  -7.094.740 12.225.260 

Fredensborg 1,60%    22.464.400  -8.249.435 14.214.965 

Frederikshavn 4,49%    62.846.000  -23.078.469 39.767.531 

Frederikssund 1,75%    24.431.400  -8.971.761 15.459.639 

Furesø 2,08%    29.187.200  -10.718.198 18.469.002 

Gentofte 4,45%    62.309.800  -22.881.564 39.428.236 

Gladsaxe 3,78%    52.880.800  -19.419.023 33.461.777 

Glostrup 0,98%    13.773.200  -5.057.830 8.715.370 

Greve 1,32%    18.529.000  -6.804.267 11.724.733 

Gribskov 0,69%    9.592.800  -3.522.693 6.070.107 

Halsnæs 1,39%    19.430.600  -7.135.355 12.295.245 

Helsingør 2,90%    40.665.800  -14.933.399 25.732.401 

Herlev 0,93%    13.035.400  -4.786.893 8.248.507 

Herning 1,48%    20.650.000  -7.583.146 13.066.854 

Hillerød 2,20%    30.745.400  -11.290.405 19.454.995 

Hjørring 3,46%    48.398.000  -17.772.838 30.625.162 

Holstebro 1,60%    22.428.000  -8.236.068 14.191.932 

Hvidovre 1,17%    16.315.600  -5.991.456 10.324.144 

Høje-Taastrup 0,85%    11.887.400  -4.365.321 7.522.079 

Hørsholm 0,88%    12.297.600  -4.515.956 7.781.644 

Ikast-Brande 1,45%    20.244.000  -7.434.054 12.809.946 

Ishøj 0,40%    5.574.800  -2.047.192 3.527.608 

Jammerbugt 0,92%    12.922.000  -4.745.250 8.176.750 

Køge 2,64%    36.894.200  -13.548.383 23.345.817 

Lejre 0,61%    8.526.000  -3.130.940 5.395.060 

Lemvig 1,05%    14.728.000  -5.408.454 9.319.546 
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Efter Pwc’s anmeldelse udgjorde den samlede indskudskapital 319.300.000 kr. i 2005. 

Hertil er der i Pwc’s anmeldelse tillagt 518.572.000 kr. som følge af ordinær og ekstra-

ordinær forrentning fra d. 1. januar 2005 til d. 29. marts 2019 og fratrukket 323.860.000 

kr. som følge af udlodning i 2010.  

 

Opgørelsen tog udgangspunkt i indskudskapital på 319.300.000 kr. pr. 1. januar 2005. 

Endvidere fremgår det af opgørelsen i anmeldelsen, at der er foretaget en udlodning d. 

31. oktober 2010 på 323.860.000 kr., som ikke førte til opgørelse af et nettoprovenu, da 

indskudskapitalen oversteg udlodningen. I forbindelse med denne udlodning blev såle-

des i relation til opgørelsen af nettoprovenu anvendt 323.860.000 kr. af indskudskapita-

len. Opgørelsen af indskudskapital og nettoprovenu i anmeldelsen er foretaget i over-

ensstemmelse hermed. 

 

Opgørelsen var i øvrigt var baseret på følgende generelle principper: 

 

Lyngby-Taarbæk 3,45%    48.290.200  -17.733.251 30.556.949 

Mariagerfjord 2,36%    33.054.000  -12.138.175 20.915.825 

Morsø 1,26%    17.654.000  -6.482.947 11.171.053 

Odder 0,14%    1.988.000  -730.038 1.257.962 

Randers 2,34%    32.746.000  -12.025.070 20.720.930 

Rebild 0,81%    11.340.000  -4.164.304 7.175.696 

Ringkøbing-Skjern 3,73%    52.234.000  -19.181.503 33.052.497 

Roskilde 1,48%    20.661.200  -7.587.259 13.073.941 

Rudersdal 3,52%    49.274.400  -18.094.671 31.179.729 

Rødovre 1,17%    16.315.600  -5.991.456 10.324.144 

Silkeborg 4,50%    63.014.000  -23.140.163 39.873.837 

Skanderborg 0,49%    6.860.000  -2.519.147 4.340.853 

Skive 2,68%    37.562.000  -13.793.614 23.768.386 

Solrød 0,50%    7.050.400  -2.589.066 4.461.334 

Stevns 0,28%    3.935.400  -1.445.168 2.490.232 

Struer 0,64%    8.918.000  -3.274.891 5.643.109 

Syddjurs 0,01%    140.000  -51.411 88.589 

Thisted 1,69%    23.604.000  -8.667.921 14.936.079 

Tårnby 1,45%    20.251.000  -7.436.624 12.814.376 

Vallensbæk 0,51%    7.133.000  -2.619.399 4.513.601 

Vesthimmerlands 1,26%    17.570.000  -6.452.100 11.117.900 

Viborg 6,71%    93.982.000  -34.512.311 59.469.689 

Aalborg 3,46%    48.454.000  -17.793.402 30.660.598 

Aarhus 0,15%    2.044.000  -750.603 1.293.397 
 

Kilde: PWC 
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 Udgangspunktet er den af Energitilsynet fastsatte indskudskapital, som er opgjort 

i forbindelse med fastsættelsen af den regulatoriske nettogæld for brug til ind-

tægtsrammereguleringen pr. 1. januar 2005  

 En rimelig forrentning af selskabets indskudskapital opgøres med udgangspunkt i 

den regulatoriske fastsatte WACC. Såfremt dette grundlag ikke kan godkendes, 

opgøres forrentningen med udgangspunkt i den forrentningssats, som Forsynings-

tilsynet (tidligere Energitilsynet) historisk har anvendt som grundlag for tilladt for-

rentning af nettogælden. 

 Indskudskapitalen tilskrives årligt ordinær og ekstraordinær forrentning. 

 Udlodning af indskudskapital har rentemæssig virkning fra udlodningstidspunktet. 

 Den samlede indskudskapital inklusive tilskrevet forrentning forrentes det føl-

gende år. 

 For perioden 2011-2014 tilskrives ikke ordinær forrentning.  

 Den ekstraordinære forrentning af indskudskapitalen er opgjort på grundlag af For-

syningstilsynets løbende opgørelser af selskabets andel af ekstraordinære effekti-

viseringsgevinster til grund.  

 

Opgørelsen af indskudskapitalen i anmeldelsen hviler således på den forudsætning, at 

indskudskapitalen løbende kan forrentes med den regulatorisk fastsatte WACC, og 

denne er anvendt i PwC’s opgørelse af indskudskapitalen i anmeldelsen (misvisende 

kaldt ”Tilladt forrentning af regulatorisk indskudskapital”). 

 

Det fremgår af et bilag til anmeldelsen, at indskudskapitalen opgjort med den regulato-

risk tilladte forrentning af indskudskapital udgjorde 436.696.000 kr., hvoraf 441.256.000 

kr. udgjorde ordinær og ekstraordinær forrentning pr. d. 29. marts 2019. I denne opgø-

relse er udlodningen foretaget d. 31. oktober 2019 ikke medregnet ved opgørelsen af 

forrentningen. 

 

HMN Naturgas I/S foretog ifølge anmeldelsen i 2018 en udlodning i forbindelse med 

salget af selskabets handelsaktiviteter. Denne udlodning er blevet indberettet til Forsy-

ningstilsynet af ejerkommunerne. Forsyningstilsynet har godkendt kommunernes opgø-

relser, hvor der i kommunernes provenu ikke er foretaget modregning af indskudskapi-

tal. Denne udlodning påvirker derfor ikke opgørelsen af indskudskapitalen i denne afgø-

relse. 

 

Udnyttelse af indtægtsrammer samt over- og underdækning 

I anmeldelse af d. 12. november 2019 har PwC erklæret, at HMN Naturgas I/S løbende 

har udnyttet indtægtsrammen fuldt ud. I anmeldelsen henviser PwC til, at både HMN 

Naturgas I/S og HMN GasNet P/S har bogført den ekstraordinære effektiviseringsge-

vinst som en forøgelse af egenkapitalen. Ligeledes har selskaberne i egenkapitalopgø-

relsen, og i noterne til årsregnskaberne løbende taget stilling til, hvor stor en del af ef-

fektiviseringsgevinsten som tilfaldt selskaberne, og hvilken forpligtelse selskabet havde 

til fremtidige prisnedsættelser. Over-/underdækninger og andre regulatoriske udeståen-

der har således været bogført på egenkapitalen. PwC anser det på denne baggrund for 

dokumenteret, at selskabet har indregnet ordinær forrentning og underdækninger i sel-

skabets priser, ligesom selskabet har valgt at anvende ekstraordinære effektiviserings-

gevinster som ekstraordinær forrentning og ikke til hensættelser til fremtidige investerin-

ger eller nedsættelse af priser. 
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SAGENS PARTER 

Betingelserne for, at der kan tillægges partsstatus er, at aftagerne har en væsentlig og 

individuel interesse i afgørelsen. Begge betingelser skal være opfyldt, før aftagerne vil 

kunne tillægges partsstatus. Begreberne væsentlig og individuel interesse skal forstås 

i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om partsstatus. At 

en interesse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den på-

gældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præ-

get interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid – ud-

over at være væsentlig – også være individuel.  

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at de 57 ejerkommuner må anses for at have en væ-

sentlig og individuel interesse i sagen og derfor er parter heri. Ejerkommunerne er føl-

gende: 

 

Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune 

Brønderslev-Dronninglund Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Favrskov 

Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Frederikssund Kom-

mune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kom-

mune, Greve Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kom-

mune, Herlev Kommune, Herning Kommune, Hillerød Kommune, Hjørring Kommune, 

Holstebro Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kom-

mune, Ikast-Brande Kommune, Ishøj Kommune, Jammerbugt Kommune, Køge Kom-

mune, Lejre Kommune, Lemvig Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Mariagerfjord 

Kommune, Morsø Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Rebild Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre 

Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Solrød 

Kommune, Stevns Kommune, Struer Kommune, Syddjurs Kommune, Thisted Kom-

mune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Viborg 

Kommune, Aalborg Kommune og Aarhus Kommune. 

HØRING 

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse er den d. 26. oktober 2021 sendt i høring hos 

parterne med frist for bemærkninger d. 16. november 2021.  

 

PwC har på vegne af parterne anmodet om fristforlængelse til frembringelse af be-

mærkninger og fristen for bemærkninger blev derfor udskudt til den 2. december 2021.  

 

Den 2. december 2021 fremsendte PwC høringssvar på vegne af parterne.  

 

Parterne kan tilslutte sig Forsyningstilsynets opgørelse af en samlet indskudskapital 

ultimo 2004 på 319.300 t.kr. og størrelsen på udlodningen i 2010 på 323.860 t.kr. Par-

terne er også enige med Forsyningstilsynet i at inddrage de ekstraordinære effektivise-

ringsgevinster som forrentning af indskudskapital og dermed tillægge denne til ind-

skudskapitalen. 

 

På tre punkter er parterne imidlertid ikke enige i udkastet til afgørelse: 

 

1) Opgørelse af forrentningsgrundlag (akkumuleret indskudskapital) 

2) Forrentning i år med udlodning 

3) Forrentningssats benyttet til at beregne forrentning af indskudskapitalen 
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Ad 1. Opgørelse af grundlaget for forrentning af indskudskapital 

Parterne stiller sig uforstående overfor, hvorfor den regulatoriske nettogæld skal fra-

trækkes forrentningsgrundlaget. Parterne mener, at det er en forkert metode, eftersom 

indskudskapitalen alene ikke er påvirket af nettogældsafdrag, så længe forrentningen 

er beregnet i priserne. Parterne er enige i, at udlodningen i 2010 skal fratrækkes ind-

skudskapitalen ved beregningen af den opnåede forrentning af indskudskapitalen. 

 

Parterne er også uenige i, at ekstraordinære effektiviseringsgevinster ikke indgår i for-

rentningsgrundlaget. Den ekstraordinære forrentning er opgjort som den del af den 

ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som er selskabets andel, og dermed ikke den 

del som skal indregnes til nedsættelse af priser efter metoden i § 27, stk. 3, i bekendt-

gørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 

Da de ekstraordinære effektiviseringsgevinster er indestående i HMN, mener parterne, 

at den del af forrentningen er på lige fod med den ordinære forrentning. Når effektivise-

ringsgevinsterne ikke indgår i forrentningsgrundlaget, følger man ikke det princip, at 

kapital, der stammer fra forrentning af indskudskapital, også er kapital, der kan bruges 

på lige fod med anden kapital, og derfor også skal forrentes. 

 

Ad 2. Forrentning af indskudskapital i 2010 

I PwC’s anmeldelse af d. 12. november 2019 er udlodningen i 2010 fratrukket i den pe-

riode, som udlodningen fandt sted. Eftersom udlodningen fandt sted d. 1. november 

2010, er den fratrukket i indskudskapitalen fra d. 1. november 2010 og fremadrettet. 

Parterne mener, at det er den mest retvisende måde at korrigere for udlodningen, fordi 

indskudskapitalen i de første 10 måneder af 2010 ikke er påvirket af udlodningen. Kon-

sekvensen af Forsyningstilsynets metode er ifølge parterne, at indskudskapitalen i de 

første 10 måneder er opgjort for lavt, hvilket betyder, at den ordinære forrentning fra d. 

1. januar 2010 til d. 31. oktober 2010 ikke er beregnet korrekt. 

 

Ad 3. Forrentningssats benyttet ved forrentning af indskudskapital 

I reguleringen af gasdistribution beregnes der forrentning af to forskellige grundlag. 

Der beregnes forrentning af den regulatoriske nettogæld, og der beregnes forrentning 

af nye aktiver og nettoomsætningsformue. Eftersom det er to forskellige forrentnings-

grundlag, benyttes der to forskellige forrentningssatser. Forrentningssatsen anvendt 

ved forrentning af den regulatoriske nettogæld består af den risikofrie rente samt et ri-

sikotillæg, som afspejler risikoforholdene for fremmedkapital. Forrentningssatsen skal 

altså afspejle den alternative omkostning, der er ved at have optaget lån (til og med 

2004). I udkastet til afgørelsen henviser Forsyningstilsynet til denne som den regulato-

riske rente. Det er også den forrentningssats, som Forsyningstilsynet benytter til at for-

rente HMN’s indskudskapital. Den anden regulatoriske rente er forrentningssatsen an-

vendt ved forrentning af nye aktiver og nettoomsætningsformue. Forrentningssatsen er 

en WACC-forrentning, som består af den risikofri rente samt risikoforhold for egenkapi-

tal og fremmedkapital. WACC-forrentningen afspejler altså en alternativomkostning 

ved at holde kapital både i egenkapital og fremmedkapital. Parterne mener, at WACC-

forrentningssatsen er den rigtige forrentningssats også ved forrentning af indskudska-

pital. Det grundlag, der skal forrentes, er indskudskapital. Indskudskapital består af det 

kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Ved forrentning af indskudskapitalen 

skal forrentningssatsen ifølge parterne afspejle den alternativomkostning, der er ved at 

sætte sin kapital i virksomheden. Når indskudskapitalen skal forrentes, er det derfor for 

parterne klart, at risikoforhold vedrørende egenkapital og fremmedkapital skal indgå i 

forrentningssatsen. WACC-forrentningssatsen er fastsat ved afgørelse i gasregulerin-

gen og er baseret på en vurdering af risikoforhold, for både fremmed- og egenkapital, 
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og er derfor efter parternes opfattelse den rentesats, som skal benyttes ved forrentning 

af indskudskapital. 

 

 

Ejerkommunernes høringssvar har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre 

udkastet til afgørelse. Argumentationen herfor fremgår af begrundelsesafsnittet, hvortil 

der henvises.  

 

RETSGRUNDLAG 

En kommune, der modtager vederlag ved afståelse af ejerandele i et naturgasselskab, 

skal opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i selskabet og af kommunens 

nettoprovenu ved afståelsen, jf. gasforsyningslovens § 35, stk. 11: 

 
”§ 35. En kommune skal i forbindelse med modtagelse af uddelinger fra og vederlag ved afstå-

else af ejerandele i naturgasselskaber, der er eller i perioden efter den 11. april 2007 har været 

omfattet af § 2, eller selskaber, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 11. april 

2007 har ejet andele i sådanne selskaber, opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i sel-

skaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen.” 

 

Indtil bestemmelsen blev ændret ved lov nr. 549 af 6. juni 2007 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning med virkning for ud-

delinger foretaget den 11. april 2007 eller senere havde bestemmelsen følgende ind-

hold: 

 
 ”§ 35. En kommune skal i forbindelse med salg af et naturgasselskab eller andele eller aktier mv 

i et naturgasselskab opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i naturgasselskabet og 

nettoprovenuet ved salget. 

Stk. 2. Med salg, jf. stk. 1, sidestilles enhver form for hel eller delvis, direkte eller indirekte over-

dragelse eller lignende af 

1) et naturgasselskab, 

2) direkte eller indirekte rådighed eller anden rettighed over et naturgasselskab eller 

3) kapitalandele, som i naturgasselskabet besiddes direkte eller indirekte. 

 

… 

 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også, hvis sælgeren eller overdrageren er en virksom-

hed eller et selskab mv, som kommunen direkte eller indirekte har en kapitalandel i, eller hvis 

kommunen opnår et provenu gennem salg eller overdragelse mv af en virksomhed eller et sel-

skab, der ejer kapitalandel i et naturgasselskab. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder endvidere, 

hvis kommunen på anden måde opnår et provenu gennem salg eller overdragelse mv som nævnt 

i 1. pkt.” 

 

 
1  Ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedva-

rende energi og forskellige andre love ændrede naturgasforsyningsloven med virkning fra d. 1. juli 

2021 navn til ”Lov gasforsyning” (gasforsyningsloven). Samtidig blev der med virkning fra samme 

dato indført en ny indtægtsrammeregulering for distributionsselskaberne. Ændringerne har ingen be-

tydning for reglerne i den tidligere naturgasforsyningslovs § 35, som er videreført uændret i gasforsy-

ningslovens § 35 frem til den 1. januar 2023. Ændringerne i indtægtsrammereguleringen har med-

ført, at den tidligere naturgasforsyningslovs § 37 a er nyaffattet med virkning fra den 1. juli 2021. 

Dette har imidlertid ikke betydning for den historiske prisregulering, som fortsat er reguleret af den 

tidligere gældende naturgasforsyningslovs § 37 a. 
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Kommunens nettoprovenu opgøres som kommunens provenu ved afståelsen fratruk-

ket kommunens indskudskapital, jf. bemærkningerne til § 35, stk. 1 (lovforslag nr. 239 

af 29. marts 2000): 

 
”… 

Kommunen skal herudover efter forslaget til § 35, stk. 1, opgøre nettoprovenuet ved salget. Net-

toprovenuet opgøres som salgsprisen fratrukket indskudskapitalen samt beløb, som ved salget 

ikke tilfalder kommunen.  

…” 

 

I samme bemærkninger anfører bl.a. følgende om ordinær forrentning ved opgørelsen 

af kommunens indskudskapital:  

 
”… 

Den del af kapitalen, som eventuelt er indskudt af kommunen, skal i overensstemmelse med 

»hvile-i- sig-selv«-tankegangen i naturgasforsyningsloven holdes ude ved beregningen af den re-

duktion af statstilskuddet, som efter forslaget skal finde sted efter § 35, stk. 7.  

Efter bestemmelsen i lovforslagets § 37 kan der med Energitilsynets tiltræden beregnes en for-

rentning af indskudskapitalen. Hvis en kommune, i stedet for løbende at trække den godkendte 

forrentning ud af selskabet, har ladet denne indestå i selskabet, vil en sådan indestående kapital 

skulle medregnes til indskudskapitalen. Indskudskapitalen omfatter således al kapital, som er in-

vesteret i selskabet. 

…” 

 

Endvidere var følgende bestemt om ekstraordinær forrentning ved opgørelsen af ind-

skudskapitalen i den indtil 1. juli 2021 gældende naturgasforsyningslovs § 37 a, stk. 4: 

 
”Stk. 4. Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgifter ved distributionsak-

tiviteten. Dette gælder dog ikke overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i for-

hold til indtægtsrammerne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige inve-

steringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, jf. dog stk. 

5.” 

 

Beregningsmetoden for fastsættelse af forretning af indskudskapital er fastlagt i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber): 

 
§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. 

den 31. december 2004, jf. § 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, 

hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance 

med start den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen 

som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til 

abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 

 

Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende 

på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 

2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. 

 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte et andet ydelsesforløb end 

annuitetsprincippet, f.eks. serielån, eller en anden løbetid for afvikling af nettogælden, end sel-

skabet har anmeldt efter stk. 2, skal ændringen anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En æn-

dring af ydelsesforløb eller løbetid godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændrin-

gen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. 

pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsaf-

viklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forven-

tede transport af naturgas. Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif end 

før ændringen. Ændringen vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår. 
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Stk. 4. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete mar-

kedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, un-

derbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbrugets 

udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgasafsæt-

ning. 

 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten, jf. stk. 1. 

Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

 

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfat-

tet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S 

og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

 

Stk. 7. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

rentesatsen efter stk. 5 og 6. 

 

Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den reste-

rende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund 

for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesat-

sen. 

 

Stk. 9. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten med 

et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen 

 

Opgørelsen af WACC er reguleret i indtægtsrammebekendtgørelsen (bekendtgørelse 

nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributi-

onsselskaber): 

 
§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i indtægtsrammen, jf. § 

11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættel-

sen af forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

 

Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen med virkning for den 

resterende del af perioden som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fast-

sættelse af satsen, jf. stk. 1. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

 

Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

 

Muligheden for at opnå ekstraordinær forrentning er reguleret i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber): 

 
”§ 27. Distributionsselskaber med bevilling kan anvende overskud i form af ekstraordinære effek-

tiviseringsgevinster, jf. §§ 25 og 26, anvendes til nedsættelse af priser, henlæggelse til fremtidige 

investeringer eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. … 

 
Stk. 2. Dog kan ekstraordinære effektiviseringsgevinster på forrentningen, jf. § 26, hensættes til 

imødegåelse af renteudgifter, der overstiger de i § 10 fastsatte renteudgifter i op til to år. Hensatte 

beløb, der ikke er anvendt til dette formål efter to år, anvendes herefter i overensstemmelse med 

stk. 1. 

 
Stk. 3. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster svarende til op til 10 pct. af årets indtægts-

ramme skal mindst 50 pct. anvendes til nedsættelse af priser. Af ekstraordinære effektiviserings-

gevinster herudover skal mindst 75 pct. anvendes til nedsættelse af priser. 

 

… 
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Stk. 6. Beløb, der er hensat, jf. stk. 2, medregnes kun i stk. 3, i det omfang de bliver anvendt i 

overensstemmelse med stk. 1 og på det tidspunkt, de bliver anvendt i overensstemmelse med 

stk. 1.” 

 

Den opgjorte indskudskapital kan kun fratrækkes en gang – dvs. såfremt kommunerne 

på et tidligere tidspunkt har foretaget opgørelse og indberetning af indskudskapital til 

brug for opgørelse og indberetning af nettoprovenu, kan den del af indskudskapitalen, 

som er medgået ved beregningen af nettoprovenuet tidligere ikke medgå igen ved en 

senere opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu.  

 

Kommunens opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu skal indsendes til Forsy-

ningstilsynet sammen med bl.a. dokumentation for opgørelsen jf. gasforsyningslovens 

§ 35, stk. 3: 

 
”Stk. 3. Opgørelsen efter stk. 1 skal indsendes til Forsyningstilsynet efter regler fastsat af tilsynet. 

Opgørelsen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen 

(rådighedsdatoen). Opgørelsen skal endvidere omfatte dokumentation for størrelsen af kommu-

nens indskudskapital i selskabet eller selskaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afstå-

elsen samt dokumentation for rådighedsdatoen. Kommunen skal endvidere godtgøre, at selska-

bet eller selskaberne ikke er omfattet af stk. 11.” 

 

Forsyningstilsynet godkender kommunens opgørelse af indskudskapital og nettopro-

venu samt rådighedsdatoen eller fastsætter selv størrelsen af disse eller rådighedsda-

toen jf. gasforsyningslovens § 35, stk. 5: 

 
”Stk. 5. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt opgørelsen og rådighedsdatoen kan 

godkendes. Kan Forsyningstilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet størrelsen af kommu-

nens direkte eller indirekte andel af indskudskapitalen i selskabet eller selskaberne, nettoprove-

nuet ved uddelingen eller afståelsen og rådighedsdatoen, jf. stk. 1 og 4.” 

 

Forsyningstilsynet giver herefter Indenrigs- og Boligministeriet (tidligere Social- og In-

denrigsministeriet) meddelelse om størrelsen af det godkendte nettoprovenu og rådig-

hedsdatoen, hvorefter ministeriet reducerer kommunens bloktilskud fra staten efter 

reglerne i udligningslovens § 15, stk. 6 (bekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021 af lov 

om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner):  

 
”Stk. 6. Forsyningstilsynet giver senest den 1. maj hvert år Social- og Indenrigsministeriet medde-

lelse om størrelsen af det beløb, som en kommune, jf. stk. 5, har opnået i nettoprovenu ved udde-

lingen eller afståelsen samt rådighedsdatoen. 

Stk. 7. Social- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestem-

melsen i § 15, stk. 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med forrent-

ning som nævnt i stk. 8. 

Stk. 8.  Social- og Indenrigsministeriet beregner en forrentning, som beregnes fra det tidspunkt, 

hvor kommunen får rådighed over uddelingen eller vederlaget ved afståelse, og indtil det år, hvor 

reduktionen af statstilskuddet til kommunen sker. Forrentningen beregnes af nettoprovenuet, jf. 

stk. 6, fraregnet den årlige tilskudsreduktion som nævnt i stk. 7. Renten fastsættes til National-

bankens diskonto den 1. januar for det eller de år, hvor hvilke forrentningen skal beregnes.”  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Afgørelsen er truffet i medfør af gasforsyningslovens § 35.  
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Nedenfor følger en gennemgang af Forsyningstilsynets begrundelser vedrørende de en-

kelte elementer: 

 

Opgørelse af indskudskapital inkl. forrentning pr. 1. januar 2005  

Ejerkommunernes indskudskapital pr. d. 1. januar 2005 er i indberetningen af d. 12. 

november 2019 opgjort til 319.300.000 kr. 

 

Forsyningstilsynet har godkendt opgørelsen af indskudskapitalen pr. d. 1. januar 2005 

på 319.300.000 kr.  Forsyningstilsynet er herefter enig i, at ejerkommunernes indskuds-

kapital i HMN Naturgas I/S pr. d. 1. januar 2005 kan opgøres til 319.300.000 kr. 

 

Udlodninger af indskudskapital 

HMN Naturgas I/S har d. 31. oktober 2010 udloddet 323.860.000 kr. til ejerkommunerne. 

Denne udlodning ses ikke indberettet til Energitilsynet (Forsyningstilsynet), hvorfor der 

nu ved salget af HMN Gasnet P/S skal ske modregning heraf.  

 

HMN Naturgas I/S har i 2018 foretaget endnu en udlodning i forbindelse med salget af 

selskabets handelsaktiviteter. I anmeldelsen af denne udlodning til Forsyningstilsynet er 

ikke anvendt indskudskapital og nettoprovenuet er således opgjort som den samlede 

udlodning. Forsyningstilsynet har ved afgørelse af d. 11. juni 2019 godkendt kommuner-

nes opgørelse af nettoprovenuet ved denne udlodning. Forsyningstilsynet vurderede i 

sagen, at der ikke er anvendt indskudskapital ved denne udlodning, da der ikke var 

kommunal indskudskapital i det frasolgte HMN Naturgas A/S, men at den kommunale 

indskudskapital ubeskåret var placeret i distributionsselskabet, HMN Gasnet P/S. 

Da der ikke i den forbindelse er anvendt indskudskapital, har udlodningen i 2018 ikke 

betydning for opgørelsen af nettoprovenuet i denne sag.  

 

Forrentningssats ved opgørelse af ordinær forrentning af indskudskapital 

Det følger af forarbejderne til gasforsyningslovens § 35, at hvis en kommune vælger at 

lade den godkendte forrentning af indskudskapitalen indestå i selskabet, skal en sådan 

indestående kapital medregnes til indskudskapitalen. 

 

Dette gælder den faktisk godkendte, indregnede og indestående forrentning af ind-

skudskapitalen i naturgasselskabet. Heraf følger, at den forrentningssats, som anven-

des ved opgørelsen af denne forrentning, er den faktiske anvendte forrentningssats. 

Tilsvarende er det forrentningsbeløb, som årligt kan tilskrives indskudskapitalen, den 

forrentning af indskudskapitalen, som faktisk er indregnet i prisen det pågældende år, 

og som fortsat er indestående i selskabet. 

 

Heraf følger, at Forsyningstilsynet ikke kan godkende, at forrentningen af indskudskapi-

talen opgøres ved anvendelse af den efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 12 fast-

satte WACC, således som det er sket i anmeldelsen af d. 12. november 2019. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den forrentningssats, som skal anvendes, er den efter 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 5 fastsatte forrentningssats. Forsyningstil-

synet har ved begrundelsen heraf lagt vægt på, at det er denne forrentningssats som 

faktisk har været anvendt og opkrævet til forrentning af nettogælden samt regenerering 

og forrentning af indskudskapitalen.  
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Opgørelse af ordinær forrentning fra d. 1. januar 2005 til d. 29. marts 2019 

I Forsyningstilsynets indtægtsrammeafgørelser er den årlige forrentning godkendt dels 

med en rentesats for det pågældende år, dels med et beløb for det pågældende år. I 

forbindelse med fastsættelsen af indtægtsrammer beregnes rentebeløbet ikke af sum-

men af den oprindelige indskudskapital med akkumulerede ordinære renter, idet ind-

tægtsrammebekendtgørelsen forudsætter, at nettogæld, hensættelser til abandonment 

og indskudskapital pr. d. 1. januar 2005 afvikles som en annuitet over en bestemt løbe-

tid. 

 

Efter indtægtsrammeafgørelserne for perioden 2005 til 2019 har HMN GasNet P/S efter 

Forsyningstilsynets opgørelse i perioden fra d. 1. januar 2005 til d. 29. marts 2019 faktisk 

indregnet 57.978.763 kr. i forrentning af indskudskapital, idet Forsyningstilsynet i over-

ensstemmelse med det af HMN Naturgas I/S oplyste har lagt til grund, at indtægtsram-

merne er udnyttet fuldt ud. Forrentning af indskudskapitalen beregnes efter indtægts-

rammebekendtgørelsen på grundlag af en annuitet på den oprindelige indskudskapital 

og har således ikke været påvirket af udlodningen af indskudskapital d. 31. oktober 

2010.   

 

Opgørelse af ekstraordinær forrentning fra 1. januar 2005 til 30. april 2018 

Ekstraordinære effektiviseringsgevinster på drift eller kapital har kunnet tillægges ind-

skudskapitalen som ekstraordinær forrentning, jf. den tidligere naturgasforsyningslovs § 

37 a, stk. 4, og indtægtsrammebekendtgørelsens § 27.  

 

Forsyningstilsynet (dengang sekretariatet for Energitilsynet) har i en vejledende udta-

lelse af 17. marts 2011 bl.a. anført, at ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som an-

vendes som ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen efter indtægtsrammebe-

kendtgørelsens regler, også kan medregnes svarende til ordinær forrentning med opgø-

relsen af indskudskapitalen efter gasforsyningslovens § 35, stk. 1.  

 

På denne baggrund, og da indtægtsrammerne for HMN GasNet P/S efter det oplyste er 

opkrævet fuldt ud i perioden fra d.1. januar 2005 til d. 29. marts 2019, og den ekstraor-

dinære forrentning i perioden ikke har været anvendt til hensættelser eller prisnedsæt-

telser, er Forsyningstilsynet enig i, at den ekstraordinære forrentning i perioden kan til-

skrives indskudskapitalen og opgøres som de ekstraordinære effektiviseringsgevinster 

i perioden, som kan anvendes til ekstraordinær forrentning. Efter Forsyningstilsynets 

opgørelse har HMN GasNet P/S i perioden fra d. 1. januar 2005 til d. 29. marts 2019 i 

overensstemmelse med anmeldelsen faktisk indregnet 339.009.506 kr. i ekstraordinær 

forrentning af indskudskapital.  

 

Forsyningstilsynets vurdering af parternes indsigelser af 2. december 2021 

 

På tre punkter er parterne imidlertid ikke enige i udkastet til afgørelse: 

 

1) Opgørelse af forrentningsgrundlag (akkumuleret indskudskapital) 

2) Forrentning i år med udlodning 

3) Forrentningssats benyttet til at beregne forrentning af indskudskapitalen 

 

Ad 1) Opgørelse af forrentningsgrundlag (akkumuleret indskudskapital) 
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Parterne stiller sig uforstående overfor, hvorfor den regulatoriske nettogæld skal fra-

trækkes forrentningsgrundlaget. Parterne mener, at det er en forkert metode, eftersom 

indskudskapitalen alene ikke er påvirket af nettogældsafdrag, så længe forrentningen 

er beregnet i priserne. Parterne er enige i, at udlodningen i 2010 skal fratrækkes ind-

skudskapitalen ved beregningen af den opnåede forrentning af indskudskapitalen. 

 

Parterne er også uenige i, at ekstraordinære effektiviseringsgevinster ikke indgår i for-

rentningsgrundlaget. Den ekstraordinære forrentning er opgjort som den del af den 

ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som er selskabets andel, og dermed ikke den 

del som skal indregnes til nedsættelse af priser efter metoden i § 27, stk. 3, i bekendt-

gørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 

Da de ekstraordinære effektiviseringsgevinster er indestående i HMN, mener parterne, 

at den del af forrentningen er på lige fod med den ordinære forrentning. Når effektivise-

ringsgevinsterne ikke indgår i forrentningsgrundlaget, følger man ikke det princip, at 

kapital, der stammer fra forrentning af indskudskapital, også er kapital, der kan bruges 

på lige fod med anden kapital, og derfor også skal forrentes. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at den forrentning af indskudskapitalen, som kan 

tillægges denne ved opgørelsen af størrelsen af kommunens indskudskapital og netto-

provenuet ved en udlodning efter gasforsyningslovens § 35, stk. 1, er den af Forsy-

ningstilsynet godkendte, faktisk opkrævede og fortsat indestående forrentning. Ikke 

godkendt, ikke indregnet og opkrævet forrentning, som derfor ikke er indestående i sel-

skabet kan ikke tillægges indskudskapitalen ved opgørelsen af denne efter § 35, stk. 1. 

Dette følger klart af bemærkningerne til den oprindelige § 35, stk. 1, i naturgasforsy-

ningsloven fra 200, jf. nedenfor om retsgrundlaget, og af Forsyningstilsynets (tidligere 

Energitilsynets faste praksis. Den godkendte forrentning af indskudskapitalen i HMN 

Naturgas I/S er i hele perioden 2004 – 2019 beregnet efter princippet i indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 10, hvilket udtrykkeligt fremgår af de for hvert kalenderår med-

delte indtægtsrammer. Dette er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets faste 

praksis for fastsættelse af indtægtsrammer for alle naturgasdistributionsselskaber. For-

syningstilsynet fastholder på denne baggrund, at den opnåede ordinære forrentning af 

indskudskapitalen er korrekt opgjort som den godkendte og faktisk indregnede forrent-

ning af indskudskapitalen i perioden 2004 – 2019, og dermed efter fradrag af regulato-

risk nettogæld og uden tillæg af ekstraordinær forrentning. Dette er helt i overensstem-

melse med Forsyningstilsynets praksis om opgørelse af indskudskapital i forbindelse 

med opgørelse af nettoprovenu ved udlodninger fra el-, varme- og gasforsyningsvirk-

somheder, herunder Forsyningstilsynets afgørelse og tilkendegivelse af 19. juni 2020 

om forrentning af indskudskapital for årene 2010-2017 for Verdo Produktion A/S. I 

denne afgørelse accepterede Forsyningstilsynet, at indskudskapitalen blev tillagt 0,4 

mio. kr., som var godkendt og faktisk opkrævet forrentning. 

 

 

Ad 2. Forrentning af indskudskapital i 2010 

 

I PwC’s anmeldelse af d. 12. november 2019 er udlodningen i 2010 fratrukket i den pe-

riode, som udlodningen fandt sted. Eftersom udlodningen fandt sted d. 1. november 

2010, er den fratrukket i indskudskapitalen fra d. 1. november 2010 og fremadrettet. 

Parterne mener, at det er den mest retvisende måde at korrigere for udlodningen, fordi 

indskudskapitalen i de første 10 måneder af 2010 ikke er påvirket af udlodningen. Kon-

sekvensen af Forsyningstilsynets metode er ifølge parterne, at indskudskapitalen i de 

første 10 måneder er opgjort for lavt, hvilket betyder, at den ordinære forrentning fra d. 

1. januar 2010 til d. 31. oktober 2010 ikke er beregnet korrekt. 
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Forsyningstilsynet bemærker hertil, at udlodningen i 2010 ikke er fratrukket indskuds-

kapitalen ved opgørelsen af den ordinære forrentning af denne, da udlodningen ikke er 

fratrukket i grundlaget for opgørelsen af forrentning af indskudskapital efter indtægts-

rammebekendtgørelsen. Dette fremgik udtrykkeligt af høringsudkastet til afgørelse. 

Indsigelsen hviler derfor på en misforståelse af Forsyningstilsynets opgørelse af den 

ordinære forrentning. 

 

Ad 3. Forrentningssats benyttet ved forrentning af indskudskapital 

 

I reguleringen af gasdistribution beregnes der forrentning af to forskellige grundlag. 

Der beregnes forrentning af den regulatoriske nettogæld, og der beregnes forrentning 

af nye aktiver og nettoomsætningsformue. Eftersom det er to forskellige forrentnings-

grundlag, benyttes der to forskellige forrentningssatser. Forrentningssatsen anvendt 

ved forrentning af den regulatoriske nettogæld består af den risikofrie rente samt et ri-

sikotillæg, som afspejler risikoforholdene for fremmedkapital. Forrentningssatsen skal 

altså afspejle den alternative omkostning, der er ved at have optaget lån (til og med 

2004). I udkastet til afgørelsen henviser Forsyningstilsynet til denne som den regulato-

riske rente. Det er også den forrentningssats, som Forsyningstilsynet benytter til at for-

rente HMN’s indskudskapital. Den anden regulatoriske rente er forrentningssatsen an-

vendt ved forrentning af nye aktiver og nettoomsætningsformue. Forrentningssatsen er 

en WACC-forrentning, som består af den risikofri rente samt risikoforhold for egenkapi-

tal og fremmedkapital. WACC-forrentningen afspejler altså en alternativomkostning 

ved at holde kapital både i egenkapital og fremmedkapital. Parterne mener, at WACC-

forrentningssatsen er den rigtige forrentningssats også ved forrentning af indskudska-

pital. Det grundlag, der skal forrentes, er indskudskapital. Indskudskapital består af det 

kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Ved forrentning af indskudskapitalen 

skal forrentningssatsen ifølge parterne afspejle den alternativomkostning, der er ved at 

sætte sin kapital i virksomheden. Når indskudskapitalen skal forrentes, er det derfor for 

parterne klart, at risikoforhold vedrørende egenkapital og fremmedkapital skal indgå i 

forrentningssatsen. WACC-forrentningssatsen er fastsat ved afgørelse i gasregulerin-

gen og er baseret på en vurdering af risikoforhold, for både fremmed- og egenkapital, 

og er derfor efter parternes opfattelse den rentesats, som skal benyttes ved forrentning 

af indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at den ordinære forrentning, som kan tillægges 

indskudskapitalen ved opgørelsen efter gasforsyningslovens § 35, stk. 1, er den god-

kendte faktisk indregnede og fortsat indestående forrentning. Den godkendte og ind-

regnede forrentning af indskudskapitalen for perioden 2004 – 2019 er beregnet efter 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 10 og dermed ved anvendelsen af rentesatsen i 

bestemmelsens § 10, stk. 5. Renten er ikke beregnet på grundlag af rentesatsen i ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 12, dvs. en WACC-forrentning. Forsyningstilsynet be-

mærker hertil, at den forrentning af indskudskapitalen, som kan tillægges denne ved 

opgørelsen af størrelsen af kommunens indskudskapital og nettoprovenuet ved en ud-

lodning efter gasforsyningslovens § 35, stk. 1, er den af Forsyningstilsynet godkendte, 

faktisk opkrævede og fortsat indestående forrentning. Forsyningstilsynet fastholder 

derfor, at den ordinære forrentning af selskabets indskudskapital korrekt er opgjort på 

grundlag af rentesatsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 5. Energitilsynets 

afgørelse af d. 26. juni 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i Energigrup-

pen Jylland Varme A/S kan ikke føre til et andet resultat, da forrentningen af indskuds-

kapital på varmeområdet blev opgjort på et andet retsgrundlag, hvor kravet til rentesat-

sen alene var, at der var tale om en ”rimelig forrentning”. Overvejelserne bag fastlæg-

gelsen af denne rente kan ikke overføres til gasområdet, hvor rentesatsen for forrent-

ning af indskudskapital udtrykkeligt ikke beregnes som en WACC-rente. 
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Opgørelse af nettoprovenu 

Forsyningstilsynet har på baggrund af ovenstående beregnet kommunernes samlede a 

conto nettoprovenu, som følger: 

TABEL 2 | SAMLET REGNSKAB FOR OPGØRELSE AF NETTOPROVENU SOM 

SALGSPRIS EFTER FRAFRAG AF INDSKUDSKAPITAL, DER IKKE TIDLIGERE ER 

FRADRAGET. 

Forsyningstilsynets opgørelse af indskudskapitalen pr. 1. januar 2005 319.300.000 kr. 

Forrentning af indskudskapital i 2004 - 2019 57.978.763 kr. 

Ekstraordinær forrentning i 2004 - 2019 339.009.506 kr. 

  

Udlodning i 2010 -323.859.740 kr. 

  

Indskudskapital der ikke er trukket ud 100.000 kr. 

    

Indskudskapital der kan modregnes ved senere salg  392.528.529 kr. 

  

Udlodning 1.400.000.000 kr. 

  

Nettoprovenu 1.007.471.471 kr. 
 

 

  

  

  

  

A conto er udloddet til ejerkommunerne 1.400.000.000 kr.  

 

 

Indskudskapital til anvendelse ved opgørelse af nettoprovenu i 2019 udgjorde 

392.428.529 kr.kr. Nettoprovenuet kan herefter opgøres således:  

 

Kommunernes nettoprovenu: 1.400.000 kr. – 392.528.529 kr.kr. = 1.007.471.471 

kr.kr. 

 

 

De enkelte kommuners andel i indskudskapital og nettoprovenu er herefter følgende: 
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TABEL 3 | FORDELING OG BEREGNING AF NETTOPROVENU 

 Ejerandel  Udlodning Indskudskapital 

(-) 

Forrentning 

(-) 

Anvendt  

(+) 

Nettoprovenu 

(=) 

I alt  100%   1.400.000.000   319.300.000   396.988.269   323.859.740   1.007.471.471  

Albertslund 0,52%   7.214.200   1.645.353   2.045.681   1.668.849   5.191.500  

Allerød 1,35%   18.856.600   4.300.652   5.347.035   4.362.067   13.569.633  

Ballerup 2,54%   35.582.400   8.115.329   10.089.854   8.231.219   25.605.895  

Brøndby 0,48%   6.722.800   1.533.279   1.906.338   1.555.174   4.837.878  

Brønderslev-Dron-

ninglund 

1,95%   27.300.000   6.226.350   7.741.271   6.315.265   19.645.694  

Dragør 0,61%   8.608.600   1.963.376   2.441.081   1.991.414   6.194.942  

Egedal 1,54%   21.562.800   4.917.859   6.114.413   4.988.088   15.517.076  

Favrskov 1,38%   19.320.000   4.406.340   5.478.438   4.469.264   13.903.106  

Fredensborg 1,60%   22.464.400   5.123.488   6.370.074   5.196.653   16.165.887  

Frederikshavn 4,49%   62.846.000   14.333.377   17.820.803   14.538.064   45.225.394  

Frederikssund 1,75%   24.431.400   5.572.104   6.927.842   5.651.676   17.581.385  

Furesø 2,08%   29.187.200   6.656.766   8.276.411   6.751.828   21.003.765  

Gentofte 4,45%   62.309.800   14.211.085   17.668.757   14.414.025   44.839.533  

Gladsaxe 3,78%   52.880.800   12.060.600   14.995.041   12.232.830   38.054.212  

Glostrup 0,98%   13.773.200   3.141.273   3.905.571   3.186.132   9.911.504  

Greve 1,32%   18.529.000   4.225.936   5.254.140   4.286.284   13.333.885  

Gribskov 0,69%   9.592.800   2.187.844   2.720.164   2.219.087   6.903.195  

Halsnæs 1,39%   19.430.600   4.431.565   5.509.800   4.494.849   13.982.697  

Helsingør 2,90%   40.665.800   9.274.707   11.531.318   9.407.154   29.264.024  

Herlev 0,93%   13.035.400   2.973.002   3.696.358   3.015.458   9.380.567  

Herning 1,48%   20.650.000   4.709.675   5.855.577   4.776.931   14.860.204  

Hillerød 2,20%   30.745.400   7.012.147   8.718.259   7.112.284   22.125.081  

Hjørring 3,46%   48.398.000   11.038.201   13.723.884   11.195.831   34.828.289  

Holstebro 1,60%   22.428.000   5.115.186   6.359.752   5.188.233   16.139.693  

Hvidovre 1,17%   16.315.600   3.721.122   4.626.501   3.774.261   11.741.073  

Høje-Taastrup 0,85%   11.887.400   2.711.176   3.370.827   2.749.893   8.554.440  

Hørsholm 0,88%   12.297.600   2.804.731   3.487.145   2.844.784   8.849.629  

Ikast-Brande 1,45%   20.244.000   4.617.078   5.740.450   4.683.012   14.568.037  

Ishøj 0,40%   5.574.800   1.271.453   1.580.807   1.289.609   4.011.751  

Jammerbugt 0,92%   12.922.000   2.947.139   3.664.202   2.989.225   9.298.962  

Køge 2,64%   36.894.200   8.414.513   10.461.832   8.534.676   26.549.896  

Lejre 0,61%   8.526.000   1.944.537   2.417.659   1.972.306   6.135.501  

Lemvig 1,05%   14.728.000   3.359.036   4.176.317   3.407.004   10.598.600  

Lyngby-Taarbæk 3,45%   48.290.200   11.013.615   13.693.316   11.170.894   34.750.713  

Mariagerfjord 2,36%   33.054.000   7.538.673   9.372.893   7.646.328   23.786.401  

Morsø 1,26%   17.654.000   4.026.373   5.006.022   4.083.871   12.704.215  

Odder 0,14%   1.988.000   453.406   563.723   459.881   1.430.609  
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OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside jf. gasforsy-

ningslovens § 42 b, stk. 1 og 2 (www.forsyningstilsynet.dk) 

 
KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51 i 

gasforsyningsloven. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at 

Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

Randers 2,34%   32.746.000   7.468.427   9.285.556   7.575.079   23.564.758  

Rebild 0,81%   11.340.000   2.586.330   3.215.605   2.623.264   8.160.519  

Ringkøbing-Skjern 3,73%   52.234.000   11.913.083   14.811.632   12.083.207   37.588.761  

Roskilde 1,48%   20.661.200   4.712.229   5.858.753   4.779.522   14.868.264  

Rudersdal 3,52%   49.274.400   11.238.083   13.972.399   11.398.567   35.458.966  

Rødovre 1,17%   16.315.600   3.721.122   4.626.501   3.774.261   11.741.073  

Silkeborg 4,50%   63.014.000   14.371.693   17.868.442   14.576.927   45.346.291  

Skanderborg 0,49%   6.860.000   1.564.570   1.945.243   1.586.913   4.936.610  

Skive 2,68%   37.562.000   8.566.819   10.651.195   8.689.157   27.030.460  

Solrød 0,50%   7.050.400   1.607.995   1.999.233   1.630.958   5.073.626  

Stevns 0,28%   3.935.400   897.552   1.115.934   910.370   2.832.002  

Struer 0,64%   8.918.000   2.033.941   2.528.815   2.062.987   6.417.593  

Syddjurs 0,01%   140.000   31.930   39.699   32.386   100.747  

Thisted 1,69%   23.604.000   5.383.398   6.693.222   5.460.275   16.985.969  

Tårnby 1,45%   20.251.000   4.618.675   5.742.435   4.684.631   14.573.075  

Vallensbæk 0,51%   7.133.000   1.626.834   2.022.655   1.650.065   5.133.067  

Vesthimmerlands 1,26%   17.570.000   4.007.215   4.982.203   4.064.440   12.643.767  

Viborg 6,71%   93.982.000   21.434.609   26.649.822   21.740.704   67.631.560  

Aalborg 3,46%   48.454.000   11.050.973   13.739.764   11.208.786   34.868.588  

Aarhus 0,15%   2.044.000   466.178   579.603   472.835   1.470.908  
 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: Nettoprovenuet er beregnet som salgsværdien fratrukket indskudskapital og forrentning af indskudskapital og tillagt den 

del af indskudskapitalen og forrentning af indskudskapital, som er anvendt til andre formål. Det bemærkes, at der i opgørelsen 

af nettoprovenuet er korrigeret for, at der efter det af PwC oplyste fortsat er 100.000 kr. af den samlede indskudskapital, som 

ikke er trukket ud af selskabet.  

 

 

 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Louise Mary Hansen 

Cand.Jur. 

Tlf. 41 71 54 02 

lmha@forsyningstilsynet.dk 
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