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I 1979 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have naturgas. Det blev organiseret i
fem kommunalt ejede selskaber, der drev gasnettet i hver deres område, herunder Hovedstadsregionens Naturgasselskab (HNG), der dækkede områderne i de daværende
København, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner, og Naturgas Midt-Nord (MidtNord), der dækkede områderne i de daværende Nordjyllands, Ringkøbing, Viborg og Århus amtskommuner.
I 1999 indledte HNG og Midt-Nord et formaliseret samarbejde, da selskaberne indgik
Sct. Hans-aftalen med regeringen om afvikling af naturgasselskabernes historiske gæld.
Sct Hans-aftalen indebar blandt andet, at HNG’s og Midt-Nords gæld fra og med 1999
betragtedes under ét, således at selskabernes historiske gæld blev afviklet i samme
takt.
Samarbejdet mellem HNG og Midt-Nord blev løbende udbygget og intensiveret, og i
2003 samlede selskaberne deres aktiviteter vedrørende køb og salg af naturgas i fællesejede datterselskaber.
I 2010 fusionerede HNG og Midt-Nord til et fælleskommunalt selskab og blev til HMN
Naturgas I/S med i alt 57 ejerkommuner.
I 2016 vedtog den daværende regering en ny forsyningsstrategi. Strategien indeholdt
blandt andet en beslutning om, at den danske gasdistribution skulle samles (konsolideres) i ét fælles statsligt selskab. Dette blev i sommeren 2017 fulgt op med en bred
stemmeaftale (regeringen, S, SF og RV) om fusion af gasdistributionssektoren under
statsligt ejerskab.
HMN indledte på den baggrund arbejdet med at afhænde og afvikle sine aktiviteter:
-

I 2017 solgte HMN sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående
af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys)

-

I 2018 frasolgte HMN sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning
fra 1. april 2019 med henblik på fusion (konsolidering) med de øvrige regionale
net. Gasnettet drives nu samlet videre i det statslige selskab Evida.

-

I 2019 frasolgte HMN sine gastankstationer til Nature Energy

-

I 2020 ændrede HMN navn til Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

-

I 2021 har selskabet afhændet sin portefølje af biogaslån

Selskabet har herefter ikke væsentlige aktiviteter tilbage og arbejder mod afvikling af
tilbageværende juridiske forpligtelser.

