Magistraten

Punkt 20.

Godkendelse af opløsning af HMN Naturgas
2021-071567
Miljø- og Energiudvalget indstiller at byrådet godkender,
at
Aalborg Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og
Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår, og
at

borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive/indgå nødvendige aftaler.

Daniel Borup var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere
HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses
med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.
Baggrund
Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a.
indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod
at afhænde og afvikle sine aktiviteter.
I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig
(nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april
2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.
Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på
nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.
I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende
organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt
repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.
Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:
-

I 2018 udloddede selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
I 2019 udloddede selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
I 2021 udloddede selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner.

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i
2022.
Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.
Videre proces for afvikling
Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal træffes i
enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.
Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af
repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).
Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade
dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af
kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.
Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til
deres hæftelse.
Aalborg Kommune har, jf. bilag 1 til vedtægterne, en ejerandel på 3,4610%.
I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks.
om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne
solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.
Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter
opløsning af selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i
overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til
vedtægterne.
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Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges
bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som
gennemgås og godkendes af selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter
ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres
hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller med baggrund heri, at ejerkommunerne godkender
opløsningen og vilkårene herfor.
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Bilag:
HMN's historie - kort fortalt endelig
Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S
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