NOTAT

Modregnings- og deponeringsregler i forbindelse med
salg af HMN Naturgas (19.01.18) A/S

Dato: 14. december 2017

Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler,
der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

E-mail: ANW@kl.dk
Direkte: 3370 3544

Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.
I det nedenstående er processen omkring opgørelse af beløb, deponering
mv. beskrevet. I denne forbindelse opfattes en kommune provenu fra salget
som et beløb, kommunen får stillet til rådighed af selskabet – altså et rådighedsbeløb. Der er samtidig brugt som eksempel, at kommunen modtager sit
rådighedsbeløb fra HMN den 1. april 2018. Dette er udelukkende for at gøre
processen enklere at forklare, og det gør ingen forskel ift. processen, hvornår i 2018 rådighedsbeløbet modtages.

Tid
1. april 18
1. april 18

Aktør
Kommunen
Kommunen

Senest 1. februar 19

Kommunen og
Energitilsynet

Senest 1. maj
19
Senest 1. juni
19

Energitilsynet
og ØIM
Kommunen

Juni 19

ØIM

Handling
Rådighedsbeløb modtages fra HMN
Rådighedsbeløb deponeres, hvis denne mulighed
vælges
Frist for indberetning af modtaget rådighedsbeløb
i 2018 til Energitilsynet, der skal godkende indberetningen. Ligeledes krav om indsendelse af revisorerklæring vedr. indberetningen – denne har
dog først frist d. 1. september 2019.
Energitilsynet oversender de godkendte indberetninger til ØIM
Kommunen meddeler ØIM, om det modtagne rådighedsbeløb er deponeret eller ej.
ØIM indregner en reduktion på 20 pct., hvis der er
foretaget deponering, og 60 pct., hvis det ikke er
tilfældet, i den enkelte kommunes bloktilskud. Beløbet fremgår af ØIMs tilskudsudmelding ultimo
juni 2019
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NOTAT

Okt.-Dec. 19

ØIM

Rådighedsbeløbet modregnes jf. tilskudsudmeldingen i de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2019.
Hvis rådighedsbeløbet overstiger det samlede
bloktilskud i de sidste tre tolvtedelsafregninger,
trækkes det overstigende beløb i de første tolvtedelsafregninger i 2020.

Mulighed 1: en kommune modtager 10 mio. kr. og vælger ikke at deponere
Hvis denne mulighed vælges, indberetter kommunen i 2019 rådighedsbeløbet (der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man ikke ønsker at deponere.
Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct. af de rådighedsbeløbet, altså 6 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. De resterende 4 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.
Mulighed 2: en kommune modtager 10 mio. kr. og vælger at deponere
Hvis denne mulighed vælges, deponerer kommunen de 10 mio. kr. fratrukket
tilskudsreduktionen på 20 pct., altså 8 mio. kr. efter de gældende regler, når
disse modtages fra HMN. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet
(der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende
ØIM, at man har foretaget deponering.
Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 2 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019.
Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen,
så hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrukket tilskudsreduktionen) den 1. april 2018, frigives den første 1/10 altså den 1. maj
2019.
Der skal samtidig laves en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da
denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. Samtidig frigives de tilskrevne renter på deponeringen løbende.
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