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Resumé 
1.                   Det kommunalt ejede naturgasselskab, Naturgas Fyn A/S har et 100 % ejet 
datterselskab ved navn Gazelle A/S, som også har et datterselskab med navnet Statoil Ga-
zelle A/S. Gazelle A/S har overdraget yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S til 
Statoil Danmark A/S. Med denne sidste transaktion ejer Statoil Danmark A/S 50 % af akti-
erne i Statoil Gazelle A/S. Sagen drejer sig om anvendelsen af det indkomne provenu.  
2.                   I forbindelse med, at en kommune sælger fx aktier i et naturgasselskab, skal 
kommunen opgøre nettoprovenuet ved salget. Nettoprovenuet fremkommer ved at fratræk-
ke den kommunale indskudskapital inkl. evt. forrentning fra det indkomne provenu. Opgø-
relsen anmeldes til Energitilsynet, som enten godkender opgørelsen eller underkender 
opgørelsen og erstatter den med egen opgørelse. Energitilsynet indberetter dette beløb til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorefter der sker reduktion af ejerkommunernes stats-
tilskud.  
3.                   Naturgas Fyn I/S har på vegne af de fynske kommuner fremsendt en opgørelse, 
hvoraf det fremgår, at nettoprovenuet fratrukket indskudskapital udgør godt og vel 30 mio. 
kr. Naturgas Fyn I/S ønsker imidlertid at tilbageføre dette beløb til naturgasforbrugerne, for 
på denne måde at undgå reduktion af bloktilskud. Naturgas Fyn I/S ønsker at anvende den 
samme metode, som blev anvendt, da selskabet solgte de første 30 % af aktierne, nemlig ved 
at foretage et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden ? med faldende priser for forbrugerne 
til følge.  
4.                   Ved den første transaktion sikrede Energitilsynet sig, at pengene går tilbage til 
forbrugerne ved at foretage en nedskrivning af den regulatoriske åbningsbalance. Dette er 
ikke muligt på nuværende tidspunkt, da åbningsbalancen allerede er fastlagt. I princippet 
kan selskabet foretage et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden, men besparelsen vil i 
reguleringsregnskabet blot optræde som effektivitetsgevinst, og indtægtsrammeregulerin-
gen giver ikke tilsynet mulighed for at tilpasse de allerede fastlagte indtægtsrammer med 
henvisning til, at der er foretaget et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden  
5.                   Imidlertid kan Energitilsynet sikre sig, at pengene går tilbage til forbrugerne 
ved at foretage en reduktion af den underdækning, som selskabet har oppebåret i regule-
ringsåret 2005.  

Afgørelse 
Energitilsynet meddeler Naturgas Fyn I/S, at  
·        Energitilsynet i medfør af NGFL § 35, stk. 6, giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
meddelelse om, at de fynske kommuners provenu ved salget af 20 % af aktierne i Statoil 
Gazelle A/S udgør 0 kr. Det er dog en betingelse for dette, at Naturgas Fyn I/S anerkender, 
at selskabets underdækning i 2005 reduceres med kr. 31.548.228,09.  
·        Energitilsynet er villig til at genoptage denne sag, hvis Naturgas Fyn I/S vinder den ene 
eller begge af de for Energiklagenævnet verserende sager vedrørende forrentning af ind-
skudskapital. En genoptagelse forudsætter dog, at der ikke lovgivningsmæssigt indføres 
regler, der kan blokere for en genoptagelse/ændring af sagen.  

Sagsfremstilling 
Indledning 



ENERGITILSYNET |  Side 2/5 

6.                   Naturgas Fyn I/S har ved breve af 21. juni, 21. september og 21. december 2006 
anmeldt, at Statoil Danmark A/S har erhvervet yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle 
Forsyning A/S. Anmeldelsen er foretaget i medfør af § 35, stk. 1, i naturgasforsyningsloven, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 (NGFL). Statoil Danmark A/S har ved 
tidligere lejlighed erhvervet 30 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S[1], således at Statoil 
Danmark A/S med denne seneste erhvervelse nu ejer 50 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S.  
7.                   I medfør af bestemmelsen i NGFL § 35, stk. 1, skal ejerkommunerne i forbindel-
se med et sådan salg opgøre størrelsen af den kommunale indskudskapital inkl. evt. for-
rentning og nettoprovenuet ved salget. Energitilsynet afgør, om opgørelsen kan godkendes 
(NGFL § 35, stk. 5). I benægtende fald opgør tilsynet selv størrelsen af provenuet ved salget. 
I forlængelse heraf foretager Energitilsynet indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet af størrelsen af kommunernes nettoprovenu ved salget, hvorefter der sker reduktion af 
kommunernes statstilskud (NGFL § 35, stk. 7). Indberetningen til Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet skal ske senest den 1. juni. Naturgas Fyn I/S handler på vegne af ejerkommu-
nerne.  
8.                   Det fremgår af forarbejderne til § 35, stk. 7, at der ikke sker reduktion i ejer-
kommunernes statstilskud for den del af salgssummen, som udgør den indskudte eller op-
sparede indskudskapital, eller for midler, som måtte tilfalde forbrugerne[2].  
9.                   Naturgas Fyn I/S har ønsket, at det indkomne provenu tilbagebetales til for-
brugerne, således at Energitilsynet i medfør af bestemmelsen i NGFL § 35, stk. 6, kan med-
dele Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at nettoprovenuet ved overdragelsen af 20 % af 
aktierne er på 0 kr.  
10.               Naturgas Fyn I/S har ønsket, at tilbagebetalingen til forbrugerne sker på samme 
vis, som da de første 30 % af aktierne blev solgt, nemlig ved at foretage et ekstraordinært 
afdrag på anlægsgælden.  

Virksomhederne 
11.               Naturgas Fyn I/S er ejet af de fynske kommuner. Naturgas Fyn A/S er et 100 % 
ejet datterselskab af Naturgas Fyn I/S, og Gazelle A/S er igen et 100 % ejet datterselskab til 
Naturgas Fyn A/S. Statoil Gazelle A/S ejes efter den seneste transaktion af Statoil Danmark 
A/S og Gazelle A/S i forening med 50 % til hver.  

 
12.               Naturgas Fyn A/S varetager salg og distribution af naturgas til både private og 
erhvervskunder. Naturgas Fyn A/S har i medfør af bestemmelsen i NGFL § 10, bevilling til 
distribution i det fynske område og Statoil Gazelle Forsyning A/S har i medfør af § 24 i 
NGFL bevilling til forsyningspligtig virksomhed i det fynske område. Hele Naturgas Fyn 
koncernen havde i 2005 en nettoomsætning på kr. 1.164 mio. kr., og heraf udgjorde omsæt-
ningen i Statoil Gazelle A/S i alt 1.045 mio. kr.  
13.               Statoil Danmark A/S er et helejet datterselskab af norske Statoil ASA. Statoil 
Danmark A/S beskæftiger sig som moderselskab for Statoils selskaber i Danmark med efter-
forskning, indvinding, transport og markedsføring af olie og gas. Selskabet havde i 2005 en 
samlet omsætning på 2117 mio. kr.  

Transaktionen 
14.               Gazelle A/S sælger på ejerkommunernes vegne yderligere 20 % af aktierne i 
Statoil Gazelle A/S. Den 22. september 2003 anmeldte Naturgas Fyn I/S, at Statoil Dan-
mark A/S havde købt 30 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S. Ved denne lejlighed fik Statoil 
Danmark A/S option på bl.a. at købe yderligere 20 % af aktierne. Med denne seneste trans-
aktion ejer Statoil Danmark A/S dermed 50 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S.  
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15.               I forbindelse med salget af de første 30 % af aktierne blev der i Selskabet identi-
ficeret goodwill for i alt 90 mio. kr. Hertil kommer, at der i selskabet er indskudt aktiver for 
i alt 20 mio. kr. Selskabets indre værdi pr. 1. januar 2003 er derfor på kr. 110 mio.  
16.               Købesummen for de solgte aktier består af en fast bestanddel, der udgør 20 % af 
110 mio. kr., altså 22 mio. kr. Hertil kommer en variabel del, der er sammensat af 20 % af 
den i Statoil Gazelle A/S opsparede egenkapital i perioden 1. januar 2003 til 31. december 
2005 samt resultat i perioden fra 1. januar 2006 til 30. april 2006. Tidspunktet for afviklin-
gen fastsættes til 1. juni 2006.  
17.               Anmelder har jf. det ovenfor beskrevne beregnet salgssummen til i alt 
33.673.228,09 kr.  

Beregning af nettoprovenu 
18.               I medfør af bestemmelsen i NGFL § 35, stk. 1, skal en kommune i forbindelse 
med salg af bl.a. aktier i et naturgasselskab opgøre størrelsen af kommunens indskudskapi-
tal i naturgasselskabet og derefter nettoprovenuet ved salget.  
19.               Energitilsynet har i to omgange afvist, at de fynske kommuner i bestemte tidspe-
rioder kan få forrentet den af kommunerne i selskabet indskudte kapital. Ved afgørelsen af 
24. november 2003 har Energitilsynet afvist, at de fynske kommuner kan få forrentet ind-
skudskapitalen i perioden 1. juli 2000 frem til anmeldelsestidspunktet (september 2003). 
Begrundelsen for dette afslag er, at da det af forarbejderne til den nu ophævede § 37, stk. 7, 
fremgår, at det ikke er meningen, at statsstøtten skal kanaliseres videre til kommunerne, vil 
forrentning af indskudskapital kun være mulig i perioden frem til 2014, såfremt der realise-
res ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsrammen.  
20.               På tidspunktet for denne afgørelse (november 2003) havde Energitilsynet endnu 
ikke påbegyndt indtægtsrammereguleringen al den stund der endnu ikke var udstedt admi-
nistrative forskrifter på området. Dette betyder i praksis, at der ikke kan identificeres effek-
tivitetsgevinster i denne periode.  
21.               Ved afgørelse af 19. august 2004 har Energitilsynet også afvist, at Naturgas Fyn 
I/S kan få forrentet indskudskapitalen i perioden fra stiftelsen af selskabet frem til 30. juni 
2000 med henvisning til, at selskabet ikke havde fået det daværende Gas- og Varmeprisud-
valgs godkendelse til forrentning af indskudskapital.  
22.               Begge ovenstående afgørelser er påklaget til Energiklagenævnet, som endnu ikke 
har truffet afgørelse i nogen af sagerne.  
23.               Anmelder lægger i anmeldelsen til grund, at der ikke er foretaget forrentning af 
indskudskapitalen gennem årene 1982-2004. Anmelder gør dog samtidig opmærksom på, 
at den påtænkte tilbageførsel til forbrugerne foretages med forbehold om at begære Energi-
tilsynets afgørelse efter NGFL § 35, stk. 5, genoptaget til fornyet behandling, hvis Energikla-
genævnet giver Naturgas Fyn I/S medhold i, at Energitilsynet skal anerkende, at der er sket 
forrentning af indskudskapitalen i perioden 1982-2000 og/eller perioden 2000-2003.  
24.               Herefter har Naturgas Fyn I/S opgjorte indskudskapital og nettoprovenu på 
følgende måde:  
Salgssummen udgjorde i alt                                       Kr. 33.673.228,09  
Ikke anvendt indskudskapital                                    Kr.   2.125.000,00  
Til rest:                                                                     Kr. 31.548.228,09  
25.               Anmelder forklarer, at beløbet "ikke anvendt indskudskapital" fremkommer ved, 
at Naturgas Fyn I/S ved salget af de første 30 % af aktierne tilbageførte 27 mio. kr. til for-
brugerne. Den samlede salgssum var ved denne første transaktion 33 mio. kr. Derfor er der 
allerede "brugt" 6 mio. kr. af den oprindelige indskudskapital på kr. 8.125.000 kr.  
26.               Det bemærkes samtidig, at anmelder ikke har beregnet forrentning af indskuds-
kapital i 2005 ? det første år med indtægtsrammeregulering. Anmelder ville have mulighed 
for at foretage en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, idet selskabet i regule-
ringsåret 2005 har haft ekstraordinære effektivitetsgevinster. Umiddelbart vurderer tilsy-
net, at de afgørelser, der måtte komme fra Energiklagenævnet, næppe vil få et udfald, der 
giver Naturgas Fyn A/S mulighed for at foretage forrentning af indskudskapitalen i 2005, 
men Naturgas Fyn A/S har som nævnt ikke ønsket at tage stilling til forrentning af ind-
skudskapitalen for 2005.  
27.               Som det fremgår af ovenstående regnestykke er der umiddelbart et nettoprovenu 
på over 31 mio. kr. Anmelder ønsker imidlertid at tilbageføre dette beløb til forbrugerne 
fuldstændig i tråd med den metode, der blev anvendt ved Energitilsynets afgørelse af 23. 
november 2003.  

Tilbagebetaling til forbrugerne 
28.               Anmelder har forklaret, at tilbagebetalingen til forbrugerne vil foregå på den 
måde, at Naturgas Fyn A/S gennemfører et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden. Dette 
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medfører, at Naturgas Fyn A/S sparer penge på renter og afdrag, hvilket igen fører til lavere 
produktionsomkostninger og dermed faldende priser over for distributionskunderne.  
29.               I forbindelse med salget af de første 30 % af aktierne skete reduktionen af an-
lægsgælden ved, at Energitilsynet i fastsættelsen af den regulatoriske åbningsbalance fra-
trak det beløb, som skulle tilbageføres til forbrugerne, nemlig 27 mio. kr.  

Høringssvar 
30.               Selskabet har haft et udkast af denne afgørelse i høring. Selskabet havde ingen 
kommentarer til det fremsendte, idet selskabet anerkender Energitilsynets indstilling.  

Vurdering 
31.               De regionale distributionsselskaber på naturgasområdet er fra og med 1. januar 
2005 underlagt en såkaldt indtægtsrammeregulering. Den overordnede indtægtsrammere-
gulering er fastsat i NGFL § 37 a, medens de detaljerede regler findes i bekendtgørelse nr. 
38 af 14. januar 2005, Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for natur-
gasdistributionsselskaber.  
32.               Med disse regler fastlægges det, hvor store indtægter og udgifter må være for de 
enkelte selskaber, ligesom der er nøje bestemmelser for, hvornår og hvordan afvigelser fra 
de fastsatte rammer behandles, og Energitilsynet har fastlagt åbningsbalance samt ind-
tægtsrammer 2005 og 2006-2009 for Naturgas Fyn A/S.  
33.               Umiddelbart forekommer der at være tre metoder, hvorpå provenuet fra aktie-
salget kan tilbageføres til forbrugerne, nemlig regulering af åbningsbalancen, regulering af 
den allerede fastlagte indtægtsramme eller regulering af mellemregningskontoen.  
34.               Ved salget af de første 30 % af aktierne foregik tilbagebetalingen til forbrugerne 
ved at Naturgas Fyn A/S foretog et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden. Ved fastlæggel-
sen af den regulatoriske åbningsbalance tog Energitilsynet herefter hensyn til dette ekstra-
ordinære afdrag. Ved denne fremgangsmåde har Energitilsynet sikret sig, at midlerne rent 
faktisk går tilbage til forbrugerne.  
35.               Det er tilsynets vurdering, at det ikke er muligt at benytte den samme frem-
gangsmåde denne gang. Provenuet fremkommet ved salg af aktier kan naturligvis anvendes 
til et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden. Men indtægtsrammereguleringen giver ikke 
Energitilsynet mulighed for at nedskrive den regulatoriske åbningsbalance, som ville skabe 
sikkerhed for, at midlerne går tilbage til forbrugerne. Det første aktiesalg fandt sted i 2003, 
altså før den skæringsdato som gælder for fastsættelsen af åbningsbalancerne, nemlig 1. 
januar 2005. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 25. Derfor kan aktiesalget med afvik-
lingsdatoen 1. januar 2006 ikke indregnes i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005.  
36.               Hvis selskabet anvender det indkomne provenu til at foretage et ekstraordinært 
afdrag af anlægsgælden, betyder det, at selskabet i princippet sparer penge til renter og 
afdrag. Det er blot ikke muligt for tilsynet at sikre sig, at denne besparelse går tilbage til 
forbrugerne. Umiddelbart vil den opnåede besparelse optræde som en effektivitetsgevinst i 
reguleringsregnskabet, og indtægtsrammereguleringen giver ikke Energitilsynet mulighed 
for at tilpasse de allerede fastlagte indtægtsrammer med henvisning til, at der er foretaget et 
ekstraordinært afdrag af anlægsgælden. Når tilsynet ikke kan nedregulere det beløb, som 
selskabet kan opkræve hos forbrugerne, har tilsynet ikke mulighed for at sikre sig, at belø-
bet går tilbage til forbrugerne.  
37.               NGFL § 37 a, stk. 3, åbner mulighed for, at Energitilsynet kan give dispensation 
fra de af tilsynet fastlagte rammer, såfremt det er nødvendigt for, at selskabet kan gennem-
føre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven, eller bestemmelser fastsat i medfør af 
loven. Det er tilsynets vurdering, at denne bestemmelse ikke kan anvendes til ændring af 
indtægtsrammerne i forbindelse med et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden, idet be-
stemmelsen først og fremmest finder anvendelse ved forhøjelser af indtægtsrammen. Sam-
tidig skal der være tale om en forpligtelse, der er pålagt i bevillingen, i loven eller i bestem-
melser fastsat i medfør af loven.  
38.               Heller ikke de detaljerede regler i indtægtsrammebekendtgørelsen åbner umid-
delbart mulighed for, at tilsynet kan sikre sig, at et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden 
fører til lavere priser for forbrugerne. Bekendtgørelsens §§ 17 og 18 åbner mulighed for 
ændring af indtægtsrammerne, men kun i forbindelse med nøje fastlagte begivenheder.  
39.               Sammenfattende er det således tilsynets vurdering, at det ikke umiddelbart er 
muligt at ændre indtægtsrammerne eller åbningsbalancerne for at sikre, at det indkomne 
provenu fra salg af aktier føres tilbage til forbrugerne.  
40.               Der er imidlertid mulighed for at sikre, at de godt 31 mio. kr. føres tilbage til 
forbrugerne ved at Energitilsynet foretager modregning i den underdækning, som Naturgas 
Fyn A/S har oparbejdet i reguleringsåret 2005. Den samlede underdækning i distributions-
selskabet udgør i 2005 39.134.000 kr.[3] Samtidig med anerkendelsen af selskabets under-
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dækning har Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen for-
længet den periode, som Naturgas Fyn A/S kan afvikle den fremkomne underdækning i, fra 
3 år ? som bekendtgørelsen foreskriver ? til 11 år.  
41.               Når det opnåede provenu fra aktiesalget modregnes i underdækningen fra 2005 
reduceres underdækningen 2005 fra 39.134.000 kr. til 7.585.772 kr.  
42.               Det er tilsynets opfattelse, at denne fremgangsmåde reelt vil udgøre en tilbage-
førsel af midlerne til forbrugerne. Den underdækning, der er generet gennem 2005, udgør 
et underskud, som Naturgas Fyn A/S i overensstemmelse med de af Energitilsynet udmeld-
te indtægtsrammer kunne have opkrævet hos forbrugerne. Selskabet har derfor også fået lov 
til at opkræve denne underdækning hos forbrugerne gennem de næste 11 år ? en post, der 
kommer ovenpå på de udmeldte indtægtsrammer.  
43.               Underdækningen kan derfor betragtes som forbrugernes gæld til Naturgas Fyn 
A/S. Denne gæld bliver så ved modregningen reduceret væsentligt, hvilket medfører, at der 
er tale om et lavere beløb, der kan opkræves hos forbrugerne ? hvilket må betragtes som 
præcis det samme som en tilbagebetaling til forbrugerne.  
44.               Denne metode vil være i overensstemmelse med Indtægtsrammebekendtgørel-
sen. I forlængelse af reduktionen af underdækningen vil Energitilsynet genoptage sagen 
vedrørende afvikling af underdækningen, idet Naturgas Fyn A/S næppe har behov for en 
periode på 11 år til at få afviklet en underdækning på godt 7,5 mio. kr.  
45.               I forlængelse af anmeldelsen i medfør af NGFL § 35, stk. 3, har Naturgas Fyn I/S 
anmodet om, at der sker genoptagelse, hvis Naturgas Fyn I/S får medhold i de to verserende 
sager ved Energiklagenævnet vedrørende forrentning af indskudskapital. Hvis Naturgas Fyn 
I/S får medhold, betyder det, at den samlede indskudskapital inkl. forrentning er så stor, at 
der ikke er tale om noget provenu ved salget af aktierne til modregning i statstilskud til 
ejerkommunerne, og Naturgas Fyn I/S vil derfor ikke behøve at føre noget beløb tilbage til 
forbrugerne.  
46.               Med den ovenfor foreslåede løsning ? altså modregning i underdækning fra 
2005 ? vil det være relativt ukompliceret at genoptage sagen og tillade, at Naturgas Fyn A/S 
alligevel opkræver den oprindelige underdækning over en årrække.  
Energitilsynet kan derfor på det foreliggende grundlag tilkendegive, at man er villig til at 
genoptage sagen vedrørende provenu fra aktiesalget, hvis Naturgas Fyn A/S vinder enten 
den ene eller begge af de for Energiklagenævnet verserende sager vedrørende forrentning af 
indskudskapital. En genoptagelse forudsætter dog, at der lovgivningsmæssigt ikke indføres 
regler, der afskærer tilsynet fra at foretage genoptagelse.  

 
[1] Se hertil Energitilsynets afgørelse af 24. november 2003. 
[2] Bemærkninger til § 35, stk. 7 i lovforslag L 239, som fremsat 29. marts 2000. 
[3] Se Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2006, Indtægtsrammer for naturgasdistribu-
tionsselskaber 2005. 
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