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Danmörk: Mærsk Mc-Kinney Møller skilar milljörðum í
sveitarsjóðinn í Gentofte
Eftir Björn Bjarnason

Mærsk Mc-Kinney Møller útgerðarmaður bjó á Mosehøjvej 4C í Charlottenlund í norðurhluta
sveitarfélagsins Gentofte á Norður-Sjálandi í Danmörku. Hann var árum saman hæsti skattgreiðandi
sveitarfélagsins og lagði árlega 130 til 150 danskar krónur 2,5 til 3 milljarða ísl. kr. til sveitarsjóðsins. Í
næsta mánuði mun Gentofte fá 1,5 milljarð danskra króna, 30 milljarða ísl. kr., úr dánarbúi hans segir í frétt
Berlingske Tidende föstudaginn 27. mars.
Mærsk Mc-Kinney Møller andaðist 98 ára að aldri hinn 16. apríl 2012 og var hann jarðsettur í
kirkjugarðinum í Hellerup sem er í Gentofte. Þar hvíla foreldrar hans, tvö systkini og Emma, kona hans.
Mærsk Mc-Kinney Møller var sonur Arnolds Peters Møllers, stofnanda A.P. Møller-Mærsk Group, og
bandarískrar móður, Chastine Estelle Roberta (fædd McKinney) Møller. Mærsk kvæntist skólasystur sinni
Emmu Neergaard Rasmussen árið 1940 og bjuggu þau saman þar til hún andaðist árið 2005. Þau eignuðust
þrjár dætur. Hann var talinn 557. auðugasti maður heims á lista Forbes árið 2007 og var auður hans talinn
nema 142 milljörðum danskra króna. Til dauðadags var hann auðugasti maður Danmerkur.
Í frétt Berlingske segir að alls verði greiddir 4,6 milljarðar danskra króna í skatta og gjöld úr dánarbúinu í
apríl og falli þriðjungur í hlut Gentofte.
Hin opinberu gjöld sem að líkindum gera Mærsk Mc-Kinney Møller að hæsta skattgreiðanda í Danmörku á
árinu 2015 má einkum rekja til hlutafjáreignar í A.P. Møller – Mærsk. Þar fyrir utan má nefna
hlutabréfaeign í öðrum félögum, landareignir í Charlottenlund, snekkjuna Klem VIII og einkafyrirtæki.
„Ég get staðfest að eignirnar að Mosehøjvej, snekkjan Klem VIII og einkafyrirtækin hafa verið seld. Um
önnur málefni búsins tel ég að eigi að ríkja trúnaður,“ segir Lars-Erik Brenøe, bústjóri og fyrrverandi
aðstoðarmaður Mærsks Mc-Kinneys Møllers.
Í Berlingske segir að sveitarfélagið Gentofte sé stórefnað áður en þetta fé rennur í sjóði þess. Bæjarstjórinn,
íhaldsmaðurinn Hans Toft, vill ekkert segja um hvað gert verði við fúlguna úr dánarbúi hins gamla íbúa að
Mosehøjvej 4C.
„Sveitarstjórnin í Gentofte hefur ekki neinn aðgang að búinu og ekki heldur að upplýsingum um búið hjá
skattayfirvöldum. Ég get því ekkert sagt um hve há fjárhæð er þarna til ráðstöfunar eða hvað mikið af henni
rennur til Gentofte,“ segir Hans Toft í skriflegu svari til Berlingske.
Blaðið upplýsir að í fjárhagsáætlun Gentofte fyrir árið 2015 sé gert ráð fyrir 7 m. d. kr., 140 m. ísl. kr.,
tekjum frá dánarbúum.
Árið 2004 hagnaðist Gentofte á sölu á hlutabréfum sínum í orkufyrirtækinu NESA til Elsam sem síðar varð
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hluti af DONG (Dansk Naturgas og Dansk Olie og Naturgas ) stærsta orkufyrirtæki Danmerkur. Fyrir hlut
sinn fékk Gentofte 3,5 milljarða d. kr. eða um 50.000 d.kr., 1 m. ísl. kr., á hvern íbúa. Um 74.000 manns
búa í Gentofte og renni þangað 1,5 milljarðar úr dánarbúi Mærsks Mc-Kinneys Møllers jafngildir það
22.000 d. kr. 440.000 ísl. kr. á hvern íbúa.
Í Berlingske er tekið fram að ekki gildi neinar jöfnunarreglur milli danskra sveitarfélaga vegna tekna af
dánarbúum og þess vegna sitji Gentofte eitt að þessu fé.
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