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Naturgas Fyn - salg af aktiepost i Statoil Gazelle 
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Indledning 

1. Naturgas Fyn I/S har den 23. september 2003 foretaget anmeldelse i henhold til § 35 i lov 
nr. 449 om naturgasforsyning med senere ændringer. § 35 indeholder bestemmelser vedr. 
en kommunes pligt til at opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital samt nettopro-
venu ved salg af et naturgasselskab eller andele eller aktier m.v. i et naturgasselskab.  
2. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt opgørelsen kan godkendes og meddeler i 
givet fald Indenrigsministeriet det beløb, som en kommune har opnået i nettoprovenuet ved 
salget og som herefter modregnes i kommunens bloktilskud.  
3. I den foreliggende sag har Naturgas Fyn I/S? datterselskab Gazelle A/S indgået en aktie-
købsaftale med Statoil Danmark A/S, hvorefter Statoil Danmark A/S køber en aktiepost på 
30 % af Gazelle A/S? datterselskab Statoil Gazelle A/S. Samarbejdet er etableret som et 
joint venture, hvor Statoil Danmark A/S på sigt kan overtage Naturgas Fyn I/S ? forsy-
ningsaktiviteterne, som er placeret i Statoil Gazelle A/S og dettes datterselskab Statoil Ga-
zelle Forsyning A/S.  
4. I forbindelse med stiftelsen af Statoil Gazelle A/S er der indskudt 90 mio. kr. i goodwill 
samt nettoaktiver på 20 mio. kr.  
5. Gazelle A/S opnår derfor en salgsindtægt på 30 % af 110 mio. kr. svarende til 33 mio. kr. 
ved aktiesalget til Statoil Danmark A/S.  
6. Naturgas Fyn I/S har i anmeldelsen anført, at salgsprovenuet ikke vil tilfalde ejerkom-
munerne, men vil blive brugt til nedbringelse af anlægsgælden i selskabet. Det kan konsta-
teres, at det ikke er hele salgssummen, men 27 mio. kr. svarende til 30 % af goodwill, der 
skal anvendes til nedbringelse af gælden. De resterende 6 mio. kr. svarende til 30 % af net-
toaktiverne i Statoil Gazelle A/S bliver stående i Gazelle A/S.  
7. Provenuet vil ifølge Naturgas Fyn I/S komme de fynske gaskunder til gode i form af lave-
re transportpriser i distributionsnettet. Yderligere aktiekøb af Statoil vil tilsvarende blive 
anvendt til nedbringelse af anlægsgælden.  
8. På denne baggrund mener Naturgas Fyn I/S, at der ikke foreligger et nettoprovenu til 
kommunerne, og der dermed ikke skal ske modregning i ejerkommunernes bloktilskud. 
Aktiekøbsaftaler er bl.a. betinget af, at der ikke sker modregning.  
9. Energitilsynet skal i henhold til naturgasforsyningslovens § 35, stk. 5 tage stilling til, om 
Naturgas Fyn I/S? opgørelse over indskudskapital og nettoprovenu kan godkendes.  
10. Hvad angår opgørelsen af indskudskapital må der skelnes mellem perioden før og efter 
1. juli 2000, hvor naturgasforsyningsloven trådte i kraft.  
11. Før 1. juli 2000 har forholdet været reguleret via bestemmelserne i varmeforsyningslo-
vens § 20, hvorefter der med det tidligere Gas- og Varmeprisudvalgs tiltræden kunne ind-
regnes en rimelig forrentning af indskudskapitalen i priserne.  
12. Naturgas Fyn I/S har oplyst, at selskabet siden 1982 har tilskrevet ? men ikke udbetalt ? 
renter af selskabskapitalen. Den anvendte forrentningsprocent har været det gennemsnitli-
ge fondsbørsgennemsnit for almindelige realkreditobligationer (enhedsprioritet) ultimo.  
13. Naturgas Fyn I/S har ikke kunnet fremvise dokumentation for, at Gas- og Varmeprisud-
valget formelt har godkendt den foretagne forrentning af indskudskapitalen. Naturgas Fyn 
I/S anfører til dette, at selskabet har foretaget månedlige prisanmeldelser til Gas- og Var-
meprisudvalget, hvoraf de forskellige slutkundepriser er afledt. Tilskrivningen af renter har 
ikke haft indflydelse på slutkundepriserne.  
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14. Energitilsynet kan konstatere, at Naturgas Fyn I/S siden selskabets etablering løbende 
har anmeldt priser, regnskaber m.v. til Gas- og Varmeprisudvalget. Naturgas Fyn I/S har 
oplyst, at forrentning af indskudskapitalen til og med år 2000 indgik i resultatopgørelsen 
som en renteudgift, som blev modposteret i balancen på egenkapitalkontoen.  
15. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede spørgsmålet vedr. indregning af en forrentning i 
naturgaspriserne på sit møde nr. 11, den 10. september 1982. Her vedtog Gas- og Varme-
prisudvalget, at man ikke havde indvendinger imod, at HNG I/S indregnede en forrentning 
af indskudskapitalen udfra det per 1. januar af fondsbørsen offentliggjorte fondsbørsgen-
nemsnit for den effektive rente af almindelige realkreditobligationer.  
16. Energitilsynet vurderer, at den af Naturgas Fyn I/S? anvendte forrentningssats ligger på 
niveau med den forrentningssats HNG I/S har kunnet indregne i priserne siden Gas- og 
Varmeprisudvalgets afgørelse af 10. september 1982.  
17. Samlet set finder Energitilsynet, at det ikke på nuværende tidspunkt kan godkende den 
af Naturgas Fyn I/S anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen set i lyset af, at 
Naturgas Fyn ikke har indhentet en egentlig tilladelse fra Gas- og Varmeprisudvalget.  
18. Tilsvarende problemstilling gælder for indregning af forrentning i perioden 1. januar 
2000 til 30. juni 2000, hvor det ikke er dokumenteret, at denne er sket med Energitilsynets 
forudgående tilladelse.  
19. På denne baggrund vurderer Energitilsynet, at der er behov for en nærmere juridisk 
analyse af den foreliggende problemstilling. Energitilsynet vil igangsætte en ekstern analyse 
og herefter træffe afgørelse om en eventuel godkendelse af den del af den anmeldte ind-
skudskapital, der udgøres af forrentning af indskudskapitalen i perioden siden selskabets 
stiftelse til frem til 30. juni 2000.  
20. Efter 1. juli 2000 gælder bestemmelserne i naturgasforsyningsloven. Det fremgår af de 
specifikke bemærkninger til § 37, stk. 7, at "forrentning af indskudskapital kun [vil] være 
muligt i perioden frem til 2014, såfremt der realiseres ekstraordinære effektiviseringsgevin-
ster i forhold til indtægtsrammen."  
21. Da Økonomi- og erhvervsministeren endnu ikke har udstedt regler for indtægtsramme-
reguleringen, er der ikke udmeldt indtægtsrammer.  
22. Bestemmelserne vedr. opgørelsen af nettoprovenuet er konkretiseret i bemærkningerne 
til § 35. Det fremgår heraf, at nettoprovenuet opgøres som salgsprisen fratrukket indskuds-
kapitalen samt beløb, som ved salget ikke tilfalder kommunen. Endvidere, at der ikke sker 
reduktion i kommunens statstilskud for den del af salgssummen, som udgør den indskudte 
eller opsparede kapital, eller for midler, som måtte tilfalde forbrugerne.  
23. Det fremgår af Naturgas Fyn I/S? anmeldelse, at der i forbindelse med etableringen af 
joint venturet med Statoil sker en forøgelse af selskabets egenkapital med goodwill på 90 
mio. kr., som tilskrives balancens passivpost "øvrig egenkapital". Ifølge Naturgas Fyn I/S er 
"øvrig egenkapital" en egenkapitalpost og den udtrykker og svarer til "overført resultat". 
Den samlede egenkapital udtrykker den bogførte værdi af selskabet. Kapitalen ejes, ifølge 
Naturgas Fyn, af selskabets ejere. Egenkapital en udtrykker egenkapitalfinansieringen af 
selskabet.  
24. Af lovens § 37, stk. 1 fremgår, hvilke omkostninger, der kan indregnes i transportpriser-
ne. Ifølge bestemmelsen kan der bl.a. indregnes afskrivninger og forrentning af kapital.  
25. En nedbringelse af anlægsgælden, som foreslået af Naturgas Fyn I/S, vil medføre lavere 
løbende renteudgifter og afdrag, men ikke nødvendigvis lavere afskrivninger.  
26. Det fremgår dog af Skt. Hans-aftalen af 23. juni 1999 mellem staten, HNG og Naturgas 
Midt-Nord, at gældsafviklingen spiller en væsentlig rolle for prisfastsættelsen på naturgas. 
Det er således et klart mål med aftalen, at HNG og NGMN skal være gældfri i 2014, hvilket 
indtægtsrammeregulering skal tage hensyn til.  
27. Naturgas Fyn I/S har oplyst, at selskabet i sin prissætning sigter hen imod en gældsaf-
vikling frem til 2020.  
28. Udkastet til den kommende indtægtsrammeregulering peger i samme retning, idet det 
heraf fremgår, at der i rammerne skal kunne indregnes forrentning og afdrag af nettogæl-
den pr. 31. december 2002. Forrentning og afdrag beregnes som en annuitet på nettogæl-
den med løbetiden for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2014.  
29. Gennemføres indtægtsrammereguleringen i denne form vil et ekstraordinært afdrag på 
anlægsgælden medføre lavere transportpriser i form af lavere løbende rentebetalinger og 
afdrag.  

Afgørelse 
Energitilsynet vedtog, at meddele Naturgas Fyn I/S, atz  
30. Energitilsynet i henhold til naturgasforsyningslovens § 35, stk. 5 kan godkende den 
anmeldte indskudskapital på 8,125 mio. kr.  
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31. Energitilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan godkende den af Naturgas Fyn I/S an-
meldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen frem til 30. juni 2000 set i lyset af, at 
Naturgas Fyn ikke har indhentet en egentlig tilladelse hertil fra Gas- og Varmeprisudvalget 
(Energitilsynet i perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000).  
32. Energitilsynet vil søge en afklaring heraf gennem en ekstern juridisk vurdering og heref-
ter træffe afgørelse om eventuel godkendelse af den del af indskudskapitalen, der udgøres af 
forrentning af indskudskapitalen i perioden siden selskabets stiftelse frem til 30. juni 2000.  
33. Energitilsynet i henhold til § 35, stk. 5 ikke kan godkende den anmeldte forrentning af 
indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S efter 1. juli 2000, jf. bemærkningerne til § 37, stk. 7.  
34. Energitilsynet godkender, at nettoprovenuet til ejerkommunerne i forbindelse med 
salget af aktieandele i Statoil Gazelles A/S udgør 0 kr. Det sker under forudsætning af: 

a. at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S 
tilfalder Naturgas Fyn A/S? transportkunder i form af lavere priser  

b. at tilbageførslen sker i tilknytning til salget, dvs. hurtigst muligt  
c. at Naturgas Fyn I/S som dokumentation herfor hurtigst muligt og senest den 1. juli 2005 

fremsender en revisorpåtegnet erklæring om, at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. 
kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S er tilfaldet Naturgas Fyn I/S? transportkunder i 
form af et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden, og dette har medført lavere transport-
priser  

d. at Energitilsynet i den foreliggende afgørelse udelukkende har taget stilling til salget af 30 
% af aktiekapitalen i Statoil Gazelle A/S. Yderligere overdragelser af aktier til Statoil Dan-
mark A/S eller andre parter vil kræve fornyet anmeldelse i henhold til § 35.  

35. Godkendelsen indebærer, at Energitilsynet i henhold til lovens § 35, stk. 6 vil meddele 
Indenrigsministeriet, at Energitilsynet i den foreliggende sag har godkendt et nettoprovenu 
til Naturgas Fyn I/S? ejerkommuner på 0 kr.  
36. Energitilsynet i sin afgørelse ikke har taget stilling til Naturgas Fyn I/S? og datterselska-
bers åbningsbalancer per 1. januar 2003, herunder posten "øvrig egenkapital", jf. § 61. Det 
samme gør sig gældende for fordelingen af aktiver og passiver i forbindelse med den gen-
nemførte selskabsmæssig opsplitning af Naturgas Fyn I/S per samme dato, jf. § 60 a.  
37. Energitilsynet vil fastsætte de nærmere retningslinier i henhold til lovens § 61, stk. 1 
vedr. opgørelse over kapitalforhold og åbningsbalancer, når rammerne for den kommende 
indtægtsrammeregulering er fastlagt. I den forbindelse vil Energitilsynet også tage stilling 
til, om bestemmelserne i henhold til § 60 a vedr. placering af aktiver og passiver på de en-
kelte selskabsenheder er overholdt.  

Sagsfremstilling 
38. Naturgas Fyn I/S har med brev af 22. september 2003 foretaget anmeldelse i henhold til 
§ 35 i lov nr. 449 om naturgasforsyning med senere ændringer. Anmeldelsen omfatter føl-
gebrev samt notat om "opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu for Naturgas Fyn 
I/S?s ejerkommuner ved salg af aktier i Statoil Gazelle A/S" af 22. september 2003.  
39. Naturgas Fyn I/S ønsker bekræftet, at et salg af aktier i datterselskabet Statoil Gazelle 
A/S til Statoil Danmark A/S ikke vil medføre en reduktion i ejerkommunernes statstilskud, 
dvs. der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud. Aktiekøbsaftalen, der er indgået 
mellem datterselskabet Gazelle A/S og Statoil er bl.a. betinget af, at der ikke sker en reduk-
tion i bloktilskuddet.  
40. Efter aftale med Energitilsynets sekretariat har Naturgas Fyn I/S foretaget anmeldelsen 
på vegne af selskabets 27 ejerkommuner. Naturgas Fyn I/S har fremsendt dokumentation 
for, at ejerkommunerne har taget stilling til aktiesalget til Statoil Danmark A/S i form af en 
kopi af dagsorden mv. fra repræsentantskabsmødet den 13. marts 2003, hvor sagen har 
været drøftet og enstemmigt vedtaget.  

Ny struktur per 1. januar 2003 

41. Det fremgår af anmeldelsen, at Naturgas Fyns driftsvirksomhed med regnskabsmæssig 
virkning fra 1. januar 2003 er overdraget til 5 aktieselskaber: Naturgas Fyn A/S, Gazelle 
A/S, Statoil Gazelle A/S, Gazelle Service A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S.  
42. Naturgas Fyn I/S? hidtidige aktiviteter er herefter fordelt som følger: Naturgas Fyn A/S 
driver distributionsvirksomhed i medfør af naturgasforsyningslovens § 10. Statoil Gazelle 
A/S forestår forsyning af kunder på individuelle vilkår efter Naturgas Fyn I/S § 25, stk. 1, nr. 
2 (forsyningspligtaktivitet) samt salg af energi til kunder med ret til valg af leverandør 
(handelsaktivitet). Statoil Gazelle Forsyning A/S, der ejes af Statoil Gazelle A/S, forestår 
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forsyning af kunder på faste vilkår efter Naturgas Fyn I/S, § 25, stk. 1, nr. 1 (forsyningspligt-
aktivitet). Ejerskabet af forsyningsselskaberne varetages gennem Gazelle A/S, der ejes af 
Naturgas Fyn A/S.  
43. Det fremgår af anmeldelsesnotatets punkt 7, at Energistyrelsen ved brev af 20. juni 
2003 har meddelt Naturgas Fyn I/S tilladelse til at overdrage bevillinger i henhold til natur-
gasforsyningslovens §§ 10, 25, stk. 1, nr. 1 og 25, stk. 1, nr. 2 til henholdsvis Naturgas Fyn 
A/S, Statoil Gazelle Forsyning A/S og Statoil Gazelle A/S. Energistyrelsen har ifølge notatet 
samtidig givet tilladelse til, at Statoil Gazelle A/S både kan udøve naturgasforsyningsvirk-
somhed på individuelle vilkår og forsyningsvirksomhed til kunder med ret til valg af leve-
randør, jf. lovens § 28 a, stk. 2.  

Stiftelsen af Gazelle A/S og Statoil Gazelle A/S 

44. Det fremgår af materialet til repræsentantskabsmødet den 13. marts 2003, at Naturgas 
Fyn I/S stiftede Gazelle A/S den 22. januar 2003. Statoil Gazelle A/S er stiftet af Gazelle 
A/S. Statoil Gazelle A/S? kapital er etableret ved indskud af goodwill på 90 mio. kr. samt 
nettoaktiver udover goodwill på forventet 20 mio. kr. Nettoaktiverne anvendes i nærmere 
bestemt omfang til etablering af det helejede Statoil Gazelle Forsyning A/S.  

Salg af aktier til Statoil Danmark A/S (Joint Venture samarbejde) 

45. Ifølge anmeldelsesnotatet er Naturgas Fyn enedes med Statoil Danmark A/S om at etab-
lere et joint venture vedrørende salg af naturgas i Danmark. Joint venturet gennemføres ved 
salg af i første omgang 30% af aktiekapitalen i Statoil Gazelle A/S til Statoil Danmark A/S.  
46. Det fremgår videre af notatet, at Statoil Danmark A/S har option på at købe først én 
yderligere aktiepost på 20% af aktiekapitalen i Statoil Gazelle A/S og derefter løbende ak-
tieposter på 5% på nærmere fastsatte vilkår. Statoil Danmark A/S kan herved erhverve 
flertallet af stemmerettighederne i Statoil Gazelle A/S. Der er på længere sigt mulighed for, 
at Statoil Danmark A/S bliver eneejer af Statoil Gazelle A/S, hvis Gazelle A/S måtte ønske 
denne løsning.  
47. Der henvises endvidere til bestemmelsen om beregning af købesummen i aktiekøbsafta-
len. Heri står bl.a., at købesummen for de solgte aktiver udgør 33 mio. kr., svarende til 30% 
af Joint Venture Selskabets indre værdi pr. 1. januar 2003 i henhold til Joint Venture Sel-
skabets åbningsbalance. For så vidt angår værdien af Joint Venture Selskabets goodwill 
fremføres det, at åbningsbalancen er baseret på enighed mellem køber og sælger om, at 
værdien udgør 90 mio. kr.  
48. Ifølge det tidligere nævnte materiale fra repræsentantskabsmødet den 13. marts 2003 
består købesummen på 33 mio. kr. af 30 % af goodwill svarende til 27 mio. kr. plus 30 % af 
nødvendige yderligere nettoaktiver på 20 mio. kr. svarende til 6 mio. kr.  
49. Det fremgår ligeledes af anmeldelsen, at Konkurrencestyrelsen den 8. juli 2003 har 
godkendt etablering af joint venturet i forhold til Konkurrencelovens fusionsbestemmelser.  

Selskabets økonomiske balancer pr. 31. december 1999 

50. Anmeldelsesnotatet beskriver herefter dele af Naturgas Fyn I/S? balancer.  
51. Det oplyses, at kommunerne ved stiftelsen af det fælleskommunale interessentselskab 
har indskudt 8,125 mio. kr. Den akkumulere forrentning (af indskudskapitalen), der er 
gennemført i overensstemmelse med selskabets vedtægter, udgjorde ved udgangen af 1999 
41,139 mio. kr.  
52. Det anføres, at Naturgas Fyn I/S som følge af ikrafttrædelsen af naturgasforsyningslo-
ven ændrede regnskabsprincipper med virkning fra 1. januar 2000. Regnskabet for 2000 
blev derfor omarbejdet, hvorefter egenkapitalen bestod af følgende poster, jf. notets tabel 1:  
Tabel 1: Naturgas Fyn I/S?s egenkapital pr. 31. december 1999 (i mio. kr.): 

selskabskapital (indskudskapital) 8,125 

reserve for tilskrevne renter på selskabskapitalen 41,139 

øvrig egenkapital 156,948 

egenkapital i alt 206,212 

Kilde: notatets side 5, punkt 12  
53. Det nævnes i den forbindelse, at der ikke vedtægtsmæssigt kan udbetales overskud til 
interessenterne, jf. dog nedenfor.  
Selskabets balancer med tilstedeværelse af goodwill  
54. Det fremgår endvidere af notatet, at man i forbindelse med overdragelse af Naturgas 
Fyn I/S? driftsaktiviteter til en række datterselskaber med virkning fra 1. januar 2003 over-
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vejede, om der til den overdragne virksomhed var knyttet en merværdi. Det var opfattelsen, 
at den samlede driftsvirksomhed indeholdt en merværdi (goodwill), og at merværdien er 
opbygget gennem Naturgas Fyn I/S? driftsperiode.  
55. Aftalen med Statoil Danmark A/S gav grundlag for opgørelse af denne merværdi i til-
knytning til den del af driftsaktiviteterne, der vedrører forsyning af kunder. De forhandlede 
værdier på denne goodwill, der ifølge Naturgas Fyn I/S, kan ligestilles med eksterne vurde-
ringer, anvendtes i åbningsbalancerne ved overdragelserne, jf. ovenfor, med virkning fra 1. 
januar 2003.  
56. Egenkapitalens sammensætning i Naturgas Fyn I/S udviklede sig herefter således (i 
mio. kr.): 

   Ifl. årsrap-
port 
31.12.2002 

Merværdi 
(goodwill) 

Egenkapital 
1.1.2003 efter sel-
skabsetablering 

Selskabskapital 8,125    8,125 

Reserve for tilskrevne 
renter på selskabskapitalen 
1.1.2000 

41,139       

Forrentning 1.1.2000 til 
31.12.2003 

9,449       

I alt  50,585    50,585 

Øvrig egenkapital 199,942 90,000 289,942 

I alt 258,652 90,000 348,652 

Kilde: notatets side 6, punkt 15  
57. I anmeldelsen bemærkes, at selskabskapitalen forsat består af indskudskapitalen.  
58. Ifølge anmeldelsen er der ved egenkapitalopgørelsen i Naturgas Fyn I/S i forbindelse 
med omstruktureringen taget hensyn til den til driftsaktiviteten knyttede merværdi (good-
will), og at det efterfølgende delsalg af aktierne medfører derfor ikke fortjeneste, dvs. ingen 
ændring i egenkapitalen.  

Anvendelse af salgssummen 

59. Det fremgår af notatets punkt 16, at det ved salget indvundne beløb, der udgør 33 mio 
kr. før fradrag af handelsomkostninger, vil tilgå Naturgas Fyn A/S og blive anvendt til ned-
bringelse af anlægsgælden.  
60. Af det tidligere nævnte mødemateriale til repræsentantskabsmødet den 13. marts 2003 
fremgår, at Gazelle A/S betaler 27 mio. kr. til Naturgas Fyn A/S til yderligere afvikling af 
anlægsgælden. Yderligere aktiekøb af Statoil vil tilsvarende blive anvendt til nedbringelse af 
anlægsgælden. Herved kommer midlerne de fynske gaskunder til gode i form af lavere 
transportpriser.  
61. Det kan ud fra materialet konkluderes, at differencen på 6 mio. kr. mellem salgssummen 
på 33 mio. kr. og overførslen på 27 mio. til Naturgas Fyn A/S svarer til 30 % af nettoakti-
vernes værdi i Statoil Gazelle A/S. Dermed overføres kun den del af salgssummen, der ved-
rører goodwill. Det resterende beløb bliver stående i Gazelle A/S.  
62. Af vedtægternes punkt 15.3 fremgår, at "Ud over renter af indskud, jfr. § 5.1 og 5.2, kan 
der ikke betales udbytte til interessenterne."  

Modregning i bloktilskud 

63. I anmeldelsens følgebrev af 22. september 2002 anfører Naturgas Fyn I/S, at det ved 
aktiesalget indvundne beløb ikke tilfalder Naturgas Fyn I/S? ejerkommuner, hvorfor der 
ikke ved salget opstår et nettoprovenu. Naturgas Fyn I/S finder derfor ikke, at gennemførel-
sen af aktiekøbsaftalen medfører en reduktion af statstilskud.  

Supplerende oplysninger 

64. Energitilsynets sekretariat har i sin sagsbehandling bedt Naturgas Fyn I/S fremsende 
supplerende oplysninger vedr. 1) opgørelse af kommunernes indskudskapital, 2) opdeling af 
aktiver og passiver i forbindelse med omstruktureringen, 3) opgørelse af goodwill og 4) 
balanceposten "øvrig egenkapital".  
65. Sekretariatet har modtaget Naturgas Fyn I/S? besvarelse i brev af 3. november 2003 
samt E-mail og fax af 10. november 2003.  
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66. Vedr. punkt 1) fremgår det af besvarelsen, at Naturgas Fyn I/S siden 1982 har tilskrevet 
? men ikke udbetalt ? renter af selskabskapitalen. Den anvendte forrentningsprocent har 
været det gennemsnitlige fondsbørsgennemsnit for almindelige realkreditobligationer (en-
hedsprioritet) ultimo.  
67. Naturgas Fyn I/S har ikke besvaret spørgsmålet om indregning af forrentning i priserne 
har været forelagt det daværende Gas- og Varmeprisudvalg. Selskabet anfører dog, at man 
har foretaget månedlige prisanmeldelser til Gas- og Varmeprisudvalget, hvoraf de forskelli-
ge slutkundepriser er afledt. Tilskrivningen af renter har ikke haft indflydelse på slutkunde-
priserne.  
68. Naturgas Fyn I/S? har oplyst, at selskabet i sin prissætning sigter hen imod en gældsaf-
vikling frem til 2020. Distributionstarifferne fra 1. januar 2004, vil, ifølge selskabet, bl.a. 
være sammensat udfra et hovedprincip om, en afvikling af den gamle anlægsgæld til 2020. 
Selskabet har således kalkuleret en bloktarif for distributionstarifferne, som sikrer Naturgas 
Fyn en årlig indtægtsramme, som sikrer, at nettogælden vil være afviklet i år 2020.  
69. Hvad angår punkt 2) vedr. fordelingen af aktiver og passiver skriver Naturgas Fyn I/S, 
at denne er foretaget i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens § 60 a.  
70. Det fremgår af materialet, at Naturgas Fyn I/S har indskudt samtlige aktiver og passi-
ver- med undtagelse af anlægslån ? i Naturgas Fyn A/S mod betaling i aktier i Naturgas Fyn 
A/S samt tilgodehavende hos selskabet. Tilgodehavendet svarer nøjagtig til gælden på de 
anlægslån, der er forblevet i Naturgas Fyn I/S. Baggrunden for, at anlægslånene ikke er 
overdraget er, at disse lån er givet med kommunegaranti, og derfor ikke kan overdrages. 
Tilgodehavendet hos Naturgas Fyn A/S svarer nøjagtig til restgælden på lånene.  
71. Med hensyn til størrelsen af goodwill på 90 mio. kr. (punkt 3) oplyser Naturgas Fyn I/S, 
at værdien af kundemassen i Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S er resulta-
tet af forhandlinger mellem to uafhængige parter.  
72. Hvad angår punkt 4) oplyser Naturgas Fyn I/S, at balanceposten "øvrig egenkapital" er 
en egenkapitalpost og den udtrykker og svarer til "overført resultat". Den samlede egenkapi-
tal udtrykker den bogførte værdi af selskabet. Kapitalen ejes, ifølge Naturgas Fyn, af selska-
bets ejere. Egenkapital en udtrykker egenkapitalfinansieringen af selskabet.  

Begrundelse 

Opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu 

73. Naturgas Fyn I/S? anmeldelse er fremsendt i henhold til NFL § 35, stk. 3.  
74. § 35 har følgende ordlyd:  
" § 35. En kommune skal i forbindelse med salg af et naturgasselskab eller andele eller 
aktier m.v. i et naturgasselskab opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i natur-
gasselskabet og nettoprovenuet ved salget.  
Stk. 2. Med salg, jf. stk. 1, sidestilles enhver form for hel eller delvis, direkte eller indirekte 
overdragelse 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. 3. Opgørelsen indsendes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet.  
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også, hvis sælgeren eller overdrageren er en virk-
somhed eller et selskab m.v., som kommunen direkte eller indirekte har en kapitalandel i, 
eller hvis kommunen opnår et provenu gennem salg eller overdragelse m.v. af en virksom-
hed eller et selskab, der ejer kapitalandele i et naturgasselskab. Bestemmelserne i stk. 1-3 
gælder endvidere, hvis kommunen på anden måde opnår et provenu gennem salg eller 
overdragelse m.v. som nævnt i 1. pkt.  
Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt opgørelsen kan godkendes. Kan Energi-
tilsynet ikke godkende denne, fastsætter tilsynet størrelsen af kommunens direkte eller 
indirekte andel af indskudskapitalen i naturgasselskabet og nettoprovenuet ved salget, jf. 
stk. 1, 2 og 4.  
Stk. 6. Energitilsynet giver senest den 1. juni hvert år Indenrigsministeriet meddelelse om 
størrelsen af det beløb, som en kommune, jf. stk. 5, direkte eller indirekte har opnået i net-
toprovenu ved salg.  
Stk. 7. Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen 
i § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner 
med det i stk. 6 nævnte beløb inklusive forrentning som nævnt i stk. 8.  
Stk. 8. Indenrigsministeriet beregner en forrentning, som beregnes fra det tidspunkt, hvor 
kommunen får rådighed over provenuet fra salget eller overdragelsen, og indtil det år, hvor 
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reduktionen i statstilskuddet til kommunen sker. Forrentningen beregnes af nettoprovenu-
et, jf. stk. 6, fraregnet den årlige tilskudsreduktion som nævnt i stk. 7. Renten fastsættes til 
Nationalbankens diskonto den 1. januar for det år eller de år, for hvilket forrentningen skal 
beregnes.  
Stk. 9. Ved naturgasselskab i denne bestemmelse forstås ethvert selskab, der udøver aktivi-
teter, som er omfattet af § 2."  
75. Energitilsynet vurderer, at salget af aktier i Statoil Gazelle A/S er omfattet af § 35, stk. 2, 
nr. 3. Der er således tale om en hel eller delvis, direkte eller indirekte overdragelse af kapi-
talandele. Der henvises til Kammeradvokatens udtalelse af 7. november 2003.  
76. Energitilsynet skal derfor i henhold til stk. 5 træffe afgørelse om, hvorvidt Naturgas Fyn 
I/S? opgørelse over størrelsen af kommunernes indskudskapital i naturgasselskabet og 
nettoprovenu ved salget (af aktieposterne) kan godkendes. I henhold til stk. 3 har Energitil-
synet udstedt nærmere regler for indsendelse af opgørelsen i form af bekendtgørelse nr. 
1069 af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af priser, tariffer og andre betingelser 
for transport, levering og oplagring mv. af naturgas samt hel eller delvis salg af ejerandele i 
naturgasselskaber.  
77. Det fremgår af bekendtgørelsen § 4, stk. 4, at anmeldelse af en kommunes indskudskapi-
tal og nettoprovenu ved salg skal ske inden salget effektueres. De resterende bestemmelser i 
bekendtgørelsen ligger tæt op ad lovens ordlyd.  
78. Det er i øvrigt fastlagt i lovens stk. 5, at hvis Energitilsynet ikke kan godkende opgørel-
sen, så fastsætter tilsynet størrelsen af kommunernes direkte eller indirekte andel af ind-
skudskapitalen i naturgasselskabet og nettoprovenuet ved salget.  
79. I henhold til lovens stk. 6 giver Energitilsynet senest den 1. juni hvert år Indenrigsmini-
steriet meddelelse om størrelsen af det beløb, som en kommune direkte eller indirekte har 
opnået i nettoprovenu ved salg.  
80. Fremgangsmåden i forbindelse med opgørelsen er nærmere fastlagt i de specifikke 
bemærkningerne til § 35.  
Opgørelse af indskudskapitalen  
81. Det fremgår af bemærkningerne, at kommunens eventuelle indskudskapital skal 
holdes ude ved beregningen af den reduktion af statstilskuddet, som skal finde stede efter 
lovens § 35, stk. 7.  
82. Endvidere er det her beskrevet, at der i henhold til § 37 med Energitilsynets tiltræden 
kan beregnes en forrentning 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 om-
fatter således al kapital, som er investeret i selskabet.  
83. Naturgasloven trådte i kraft den 1. juli 2000, hvorfor det er nødvendigt at skelne mellem 
forretning af indskudskapital før og efter denne dato.  
84. Før 1. juli 2000 lå den prismæssige regulering af naturgasselskaberne i varmeforsy-
ningsloven. Af § 20, stk. 1 i lov nr. 382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning med senere æn-
dringer fremgik, at der i priserne for levering af gas med det daværende Gas- og Varmepris-
udvalgs tiltræden kunne indregnes en forrentning af indskudskapitalen efter regler fastsat 
af energiministeren1. I henhold til § 6 i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. 
marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning 
af indskudskapital kunne Gas- og Varmeprisudvalget tillade, at der i priserne indregnedes 
en rimelig forrentning af indskudskapitalen2.  
85. Naturgas Fyn I/S har oplyst, at selskabet siden 1982 har tilskrevet ? men ikke udbetalt ? 
renter af selskabskapitalen. Den anvendte forrentningsprocent har været det gennemsnitli-
ge fondsbørsgennemsnit for almindelige realkreditobligationer (enhedsprioritet) ultimo.  
86. Naturgas Fyn I/S har ikke kunnet fremvise dokumentation for, at Gas- og Varmeprisud-
valget formelt har godkendt den foretagne forrentning af indskudskapitalen. Naturgas Fyn 
I/S anfører til dette, at selskabet har foretaget månedlige prisanmeldelser til Gas- og Var-
meprisudvalget, hvoraf de forskellige slutkundepriser er afledt. Tilskrivningen af renter har 
ikke haft indflydelse på slutkundepriserne.  
87. Energitilsynet kan konstatere, at Naturgas Fyn I/S siden selskabets etablering løbende 
har anmeldt priser, regnskaber m.v. til Gas- og Varmeprisudvalget. Naturgas Fyn I/S har 
oplyst, at forrentning af indskudskapitalen til og med år 2000 indgik i resultatopgørelsen 
som en renteudgift, som blev modposteret i balancen på egenkapitalkontoen.  
88. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede spørgsmålet vedr. indregning af en forrentning i 
naturgaspriserne på sit møde nr. 11, den 10. september 1982. Her vedtog Gas- og Varme-
prisudvalget, at man ikke havde indvendinger imod, at HNG I/S indregnede en forrentning 

https://webpost.ks.dk/exchange/bp/Indbakke/VS:%20Notat%20til%20nettet%20retur%20-%20til%20tjek-2.EML/naturgas-fyn.htm/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/naturgas-fyn.htm?attach=1#P311_28295
https://webpost.ks.dk/exchange/bp/Indbakke/VS:%20Notat%20til%20nettet%20retur%20-%20til%20tjek-2.EML/naturgas-fyn.htm/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/naturgas-fyn.htm?attach=1#P312_28720
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af indskudskapitalen udfra det per 1. januar af fondsbørsen offentliggjorte fondsbørsgen-
nemsnit for den effektive rente af almindelige realkreditobligationer.  
89. Energitilsynet vurderer, at den af Naturgas Fyn I/S? anvendte forrentningssats ligger på 
niveau med den forrentningssats HNG I/S har kunnet indregne i priserne siden Gas- og 
Varmeprisudvalgets afgørelse af 10. september 1982.  
90. Samlet set finder Energitilsynet, at det på nuværende tidspunkt ikke kan godkende den 
af Naturgas Fyn I/S anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen set i lyset af, at 
Naturgas Fyn ikke har indhentet en egentlig tilladelse fra Gas- og Varmeprisudvalget.  
91. Tilsvarende problemstilling gælder for indregning af forrentning i perioden 1. januar 
2000 til 30. juni 2000, hvor det ikke er dokumenteret, at denne er sket med Energitilsynets 
forudgående tilladelse.  
92. På denne baggrund vurderer Energitilsynet, at der er behov for en nærmere juridisk 
analyse af den foreliggende problemstilling. Energitilsynet vil søge afklaring heraf via en 
ekstern juridisk vurdering og herefter træffe afgørelse om eventuel godkendelse af den del 
af den anmeldte indskudskapital, der udgøres af forrentning af indskudskapitalen i perio-
den siden selskabets stiftelse til frem til 30. juni 2000.  
93. Bestemmelserne vedr. forrentning af indskudskapital efter 1. juli 2000 findes i bemærk-
ningerne til § 37, stk. 7. Her står det skrevet: "Da det ikke er meningen, at statsstøtten skal 
kanaliseres videre til kommunerne, vil forrentning af indskudskapital kun være muligt i 
perioden frem til 2014, såfremt der realiseres ekstraordinære effektiviseringsgevinster i 
forhold til indtægtsrammen."  
94. De ekstraordinære effektiviseringsgevinster er defineret nærmere i bemærkningerne til 
§ 37, stk. 5, hvoraf det fremgår, at i det omfang selskaberne kan holde omkostningerne 
under indtægtsrammen, opnår selskabet et overskud. Overskuddet i form af ekstraordinære 
effektiviseringsgevinster kan anvendes til henlæggelser til fremtidige investeringer, nedsæt-
telse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, jf. § 37, stk. 5.  
95. I henhold til lovens § 37 a, stk. 2 fastsætter Økonomi- og erhvervsministeren regler for 
indtægtsrammereguleringen. Energitilsynet fastsætter i overensstemmelse med disse regler 
årlige indtægtsrammer for selskaberne. Da der endnu ikke udstedt regler, er der ikke ud-
meldt indtægtsrammer.  
96. Energitilsynet vurderer i den forbindelse, at en forrentning af indskudskapitalen, som 
følge af ekstraordinære effektiviseringsgevinster kræver, at der rent faktisk er udmeldt ind-
tægtsrammer. Da dette endnu ikke er sket, finder Energitilsynet, at Naturgas Fyn I/S ikke 
har hjemmel til at indregne en forrentning af indskudskapitalen i priserne efter 1. juli 2000, 
som anført i anmeldelsen.  

Konklusion 
97. Energitilsynet kan i henhold til § 35, stk. 5 godkende den anmeldte indskudskapital på 
8,125 mio. kr.  
98. Energitilsynet kan på nuværende tidspunkt ikke godkende, at den anmeldte tilskrevne 
forrentning af indskudskapitalen på 41,139 mio. kr. for perioden fra tidspunktet for ind-
skuddet i Naturgas Fyn I/S frem til 31. december 1999 indgår i indskudskapitalen.  
99. Energitilsynet kan tilsvarende på nuværende tidspunkt ikke godkende den anmeldte 
forrentning af indskudskapitalen for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000. Energitilsy-
net vil søge en afklaring heraf via en ekstern juridisk vurdering.  
100. Endelig kan Energitilsynet i henhold til § 35, stk. 5 ikke godkende den anmeldte for-
rentning af indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S efter 1. juli 2000, jf. bemærkningerne til § 
37, stk. 7.  
Opgørelse af nettoprovenuet  
101. Nettoprovenuet opgøres ifølge lovbemærkningerne til § 35, som salgsprisen fratruk-
ket indskudskapitalen samt beløb, som ved salget ikke tilfalder kommunen. Der kan her 
henvises til Kammeradvokatens besvarelse af 13. november 2003, hvoraf det fremgår, at en 
praksis, hvorefter der sker fradrag ved opgørelsen af nettoprovenuet også for beløb, som 
frivilligt tilbageføres til forbrugerne, ikke vil være i strid med naturgasforsyningslovens § 35.  
102. Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud svarende til det net-
toprovenu kommunen har opnået på salget af virksomheden m.v. Det sker ingen reduktion 
for den del af salgssummen, som udgør den indskudte eller opsparede kapital, eller for 
midler, som måtte tilfalde forbrugerne.  
Salgssummen  
103. Det fremgår af anmeldelsen, at Gazelle A/S vil opnå en salgssum på 33 mio. kr., sva-
rende til 30% af Joint Venture Selskabets indre værdi pr. 1. januar 2003 i henhold til sel-
skabets åbningsbalance, ved salg til Statoil Danmark A/S.  
Anvendelse af salgssummen  
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104. Det fremgår ligeledes af anmeldelsen, at salgssummen minus handelsomkostninger, vil 
tilgå Naturgas Fyn A/S og blive anvendt til nedbringelse af anlægsgælden.  
105. Det skal i den forbindelse nævnes, at Naturgas Fyn I/S? etablering af et Joint Venture 
Selskab med Statoil Danmark A/S har været behandlet på gasselskabets repræsentant-
skabsmøde den 13. marts 2003. På mødet blev beslutning principgodkendt i fuld enighed.  
106. Det fremgår af mødematerialet fra repræsentantskabsmødet, at Gazelle A/S betaler 27 
mio. kr. til Naturgas Fyn A/S (netselskabet) til yderligere afvikling af anlægsgælden. Yderli-
gere aktiekøb af Statoil vil tilsvarende blive anvendt til nedbringelse af anlægsgælden. Her-
ved kommer midlerne de fynske gaskunde til gode i form af lavere transportpriser.  
107. Som det fremgår af sagsfremstillingen er selve anlægsgælden fortsat placeret i Naturgas 
Fyn I/S, hvorfor det må antages, at Naturgas Fyn A/S vil videresende salgssummen fra 
Gazelle A/S til Naturgas Fyn I/S, som formelt vil foretage nedbringelsen af anlægsgælden. 
Transaktionen vil betyde, at Naturgas Fyn I/S tilgodehavende hos Naturgas Fyn A/S redu-
ceres med et beløb svarende til 27 mio. kr. af ud salgssummen på 33 mio. kr.  
108. Naturgas Fyn I/S har endvidere fremført, at en udbetaling til ejerkommunerne vil 
kræve en vedtægtsændring, hvilket fremgår af vedtægterne pkt. 15.3.  
109. Samlet set mener Naturgas Fyn I/S, at det ved (aktie)salget indvundne beløb ikke vil 
tilfalde Naturgas Fyn I/S? ejerkommuner, hvorfor selskabet mener, at der ikke ved salget er 
et nettoprovenu. Ifølge selskabet skal der derfor ikke ske modregning i kommunernes blok-
tilskud.  
Energitilsynets vurdering  
110. Det afgørende spørgsmål er, om Naturgas Fyn I/S? ejerkommuner opnår et nettopro-
venu ved salget af aktierne i Gazelle Statoil A/S.  
111. Energitilsynet vurderer, at der med udgangspunkt i det foreliggende materiale i sagen 
ikke vil ske en direkte udbetaling af midler til ejerkommunerne i forbindelse med aktiesal-
get, jf. dog nedenfor.  
112. Det fremgår dog af det fremsendte materiale, at der i forbindelse med etableringen af 
joint venturet er identificeret en goodwill på 90 mio. kr. i Naturgas Fyn I/S. Beløbet hen-
regnes passivposten "øvrig egenkapital" i selskabets balance. Naturgas Fyn I/S har overfor 
Energitilsynet oplyst, at "øvrig egenkapital" tilhørerselskabets ejere.  
113. Naturgas Fyn I/S fremfører, at nedbringelse af anlægsgælden vil komme de fynske 
gaskunder til gode i form af lavere transportpriser.  
114. Det fremgår af lovens § 37, stk. 1, at distributionsselskaberne fastsætter deres trans-
portpriser under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, 
tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger 
samt forrentning af kapital.  
115. Et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden vil derfor medføre lavere transportpriser via 
en lavere indregning af forrentning af fremmedkapital i priserne. Et ekstraordinære afdrag 
vil også medføre lavere løbende afdrag. Det er dog usikkert om dette vil reducere transport-
priserne yderligere, idet det ikke er afdrag men afskrivninger, der kan indregnes i priserne, 
jf. ovenfor. Det ekstraordinære afdrag vil således ikke umiddelbart medføre lavere afskriv-
ninger og dermed lavere priser.  
116. Det fremgår dog af naturgasforsyningsloven, jf. bl.a. bemærkninger til § 37, at gældsaf-
viklingen i gasdistributionsselskaberne spiller en betydelig rolle for selskabernes økonomi 
og dermed prissætning. HNG og Naturgas Midt-Nord har således indgået Skt.-Hans-aftalen 
med staten. Det fremgår, at Energitilsynet ved fastlæggelse af indtægtsrammerne skal tage 
hensyn til de forudsætninger vedrørende de regionale selskabers og DONG Naturgas? øko-
nomi, som er lagt til grund Skt. Hans-aftalen. Det fremgår endvidere, at det er et klart mål i 
aftalen, at de regionale selskaber HNG/Midt Nord under ét inden udgangen af 2014 skal 
have afviklet deres historiske gæld via indtægterne fra distributions- og forsyningsaktivite-
terne.  
117. Som det fremgår af sagsfremstillingen sigter Naturgas Fyn I/S i deres prissætning hen 
imod en gældsafvikling frem til 2020. Selskabet har således kalkuleret en bloktarif for di-
stributionstarifferne, som sikrer selskabet en årlig indtægtsramme, som sikrer, at nettogæl-
den vil være afviklet i år 2020.  
118. Hertil kommer, at der ifølge det seneste (men uofficielle) udkast til indtægtsrammebe-
kendtgørelsen skal der for alle distributionsselskaber kunne indregnes beløb til forrentning 
og afdrag af nettogælden pr. 31. december 2002 i indtægtsrammerne. Forrentning og afdrag 
beregnes som en annuitet på nettogælden med løbetiden 1. januar 2003 til 31. december 
2014.  
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119. Gennemføres indtægtsrammereguleringen i denne form, vil et ekstraordinært afdrag 
medføre lavere transportpriser, dels som følge af lavere renteudgifter og dels som følge af 
lavere afdrag.  
120. Kammeradvokaten vurderer i sin besvarelse af 13. november 2003, at en godkendelse 
fra Energitilsynet af et fradrag for beløb, som frivilligt tilbageføres til forbrugerne må ske på 
vilkår, at der faktisk står tilbageførsel til forbrugerne af det pågældende beløb, og at denne 
tilbageførsel sker i tilknytning til salget.  
121. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at det er sandsynliggjort, at de 27 mio. kr., 
der anvendes til ekstraordinært afdrag på anlægsgælden, indebærer, at beløbet tilfalder 
forbrugerne i form af lavere distributionspriser.  
122. Det konkluderes endvidere, at forskellen mellem salgssummen på 33 mio. kr. og de 
omtalte 27 mio. kr., der tilfalder forbrugerne, er mindre end den opgjorte indskudskapital 
på 8,125 mio. kr.  
123. Energitilsynet godkender på denne baggrund, at nettoprovenuet til ejerkommunerne i 
forbindelse med salget af aktieandele i Statoil Gazelles A/S udgør 0 kr. Det sker under for-
udsætning af: 

e. at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S 
tilfalder Naturgas Fyn A/S? transportkunder i form af lavere priser  

f. at tilbageførslen sker i tilknytning til salget, dvs. hurtigst muligt  
g. at Naturgas Fyn I/S som dokumentation herfor hurtigst muligt og senest den 1. juli 2005 

fremsender en revisorpåtegnet erklæring om, at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. 
kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S er tilfaldet Naturgas Fyn I/S? transportkunder i 
form af et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden, og dette har medført lavere transport-
priser  

h. at Energitilsynet i den foreliggende afgørelse udelukkende har taget stilling til salget af 30 
% af aktiekapitalen i Statoil Gazelle A/S. Yderligere overdragelser af aktier til Statoil Dan-
mark A/S eller andre parter vil kræve fornyet anmeldelse i henhold til § 35.  

124. Energitilsynet skal afsluttende understrege, at tilsynet i sin afgørelse ikke har taget 
stilling til Naturgas Fyn I/S? og datterselskabers åbningsbalancer per 1. januar 2003, her-
under posten "øvrig egenkapital", jf. § 61. Det samme gælder for fordelingen af aktiver og 
passiver i forbindelse med den gennemførte selskabsmæssig opsplitning af Naturgas Fyn 
I/S per samme dato, jf. § 60 a.  
125. Energitilsynet vil fastsætte de nærmere retningslinier i henhold til lovens § 61, stk. 1 
vedr. opgørelse over kapitalforhold og åbningsbalancer, når rammerne for den kommende 
indtægtsrammeregulering er fastlagt. I den forbindelse vil Energitilsynet også tage stilling 
til, om bestemmelserne i henhold til § 60 a vedr. placering af aktiver og passiver på de en-
kelte selskabsenheder er overholdt.  
1 Bestemmelsen er en videreførelse af § 27 i den første lov om varmeforsyning, i.e. lov nr. 
258 af 8. juni 1979 om varmeforsyning. 
2 Det kan endvidere henvises til Energiministeriets historiske bekendtgørelse nr. 648 af 19. 
december 1986 samt Gas- og Varmeprisudvalget vejledning af 30. januar 1986.  

 

 


