
 
 
 

VALGREGULATIV 
 

 Indledende bestemmelser 

 Ifølge vedtægterne i VandCenter Syd A/S, CVR-nr. 17414003 (herefter benævnt ”selskabet”). pkt. 
12 har selskabets forbrugere ret til at vælge medlemmer og suppleanter til selskabets bestyrelse. 

 Nærværende valgregulativ, der er udarbejdet af selskabets bestyrelse, fastsætter reglerne for val-
gets gennemførelse.  

 Selskabets vedtægter samt lovgivningen i øvrigt 

 Forbrugervalg afholdes i overensstemmelse med selskabets vedtægter og den til enhver tid gæl-
dende lovgivning, som regulerer selskabet. 

 I tilfælde af modstrid mellem selskabets vedtægter og valgregulativet, har vedtægterne forrang 
forud for valgregulativet. 

 Selskabets direktion er ansvarlig for gennemførelse af valget og for at de valgte forbrugerrepræ-
sentanter indtræder i bestyrelsen og anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 

 Bestyrelsesmedlemmer valgt af forbrugerne har samme rettigheder og forpligtelser som øvrige be-
styrelsesmedlemmer. 

 Antal repræsentanter valgt af forbrugerne 

 Selskabets bestyrelse påser, om selskabet i året forud for valgåret jf. pkt. 4, har valgt medarbejder-
repræsentanter efter reglerne i selskabslovens § 140. Hvis dette er tilfældet skal forbrugerne alene 
vælge ét medlem til bestyrelsen jf. vedtægternes pkt. 12. Hvis der ikke er valgt medarbejderrepræ-
sentanter efter § 140, skal forbrugerne vælge to medlemmer til bestyrelsen. 

 Uanset om forbrugerne skal vælge en eller to bestyrelsesmedlemmer, vælger forbrugerne to sup-
pleanter. 



  

2 

 Valgår  

  Valgåret er kalenderåret, hvor der holdes kommunalvalg.  

  Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. 

  Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen i selskabet på den førstkom-
mende ekstraordinære generalforsamling efter udløbet af valgåret.  

 Forbrugernes valgret 

 I henhold til forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens § 1 stk. 2 er en forbruger i et vandselskab en 
fysisk eller juridisk person, som aftager vand eller spildevandsydelser til eget forbrug i det pågæl-
dende vandselskabs forsyningsområde. 

 Stemmeberettiget til forbrugervalget er herefter den fysiske eller juridiske person, der som kunde 
eller bruger hos selskabet aftager vandselskabets ydelser til eget forbrug.  

 Kunder er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed 
og som aftager selskabets ydelser og faktureres af selskabet.  

 Brugere er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed, 
som aftager selskabets ydelser og som faktureres herfor gennem tredjemand. Brugere aftager ty-
pisk vand- og spildevandsforsyninger via en andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, udlejer og 
lignende.  

 Med bolig- og erhvervsenhed sidestilles andre enheder, hvor der på lignende vis sker løbende for-
brug af selskabets ydelser til eget forbrug, f. eks. foreningslokaler, sportsfaciliteter, kulturinstituti-
oner o.l.  

 Såfremt flere personer sammen råder over en given boligenhed, erhvervsenhed etc. kan disse per-
soner kun udøve deres rettigheder gennem en fælles fuldmægtig. 

 Selskabets stemmeberettigede kunder og brugere har kun én stemme pr. bolig- eller erhvervsen-
hed, uanset om denne aftager flere ydelser fra selskabet. 

 Ingen kan være fuldmægtig for mere end én stemmeberettiget forbruger. En tegningsberettiget for 
en juridisk person anses i så henseende ikke som fuldmægtig.  

 Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Er-
hvervsstyrelsens register, vedtægter og lignende behørig dokumentation.  
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 Valgbarhed 

 Enhver fysisk person, der er behørigt opstillet jf. pkt. 10, som er myndig og som til enhver tid opfyl-
der selskabslovens gældende krav til bestyrelsesmedlemmer, er valgbar. 

 Valgledelse og valgudvalg 

 Bestyrelsen udpeger en valgleder, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgle-
deren påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, selskabets vedtæg-
ter samt dette valgregulativ. Valglederen afgiver en erklæring om forbrugervalgets lovlighed til re-
feratet, jfr. pkt. 7.3. 

 Valglederen har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffe alle beslutninger an-
gående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret. 

 Valglederen foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herun-
der indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbeva-
res i 5 år og være offentlig tilgængelige for selskabets ledelse, selskabets ejerkreds samt stemme-
berettigede forbrugere. 

 Periode for valgets afholdelse 

 Valglederen fastsætter i form af en tidsplan en periode for valgets afholdelse i overensstemmelse 
med valgregulativet og selskabets vedtægter. 

 Valginformation 

 Oplysning om afholdelse af valg med henvisning til selskabets hjemmeside, annonceres i relevant 
medie.  

 Selskabet offentliggør information om valget på selskabets hjemmeside. Valginformationen udar-
bejdes af valglederen og skal indeholde følgende oplysninger: 

• Tidsplan for valgets gennemførelse. 
• Procedure og frister for opstilling af kandidater. 
• Henvisning til valgregulativ. 
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 Opstilling af kandidater 

 Valglederen skal i den i pkt. 9.1. og 9.2. nævnte annonce og valginformation, opfordre alle stem-
meberettigede forbrugere til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag samt oplyse om kra-
vene til stillerne. 

 For at kunne opstille som kandidat, skal kandidaten rekvirere en stillerliste. Stillerlisten skal under-
skrives af mindst 10 personer, der er stemmeberettigede til valget. En stiller kan kun være stiller 
for én kandidat. En kandidat skal på stillerlisten erklære sig villig til at modtage valg både som be-
styrelsesmedlem og suppleant. 

 Stillerlisten skal indsendes til selskabet med dokumentation for, at stillerne er stemmeberettigede 
og være selskabet i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af valginformationen og annonce-
ringen af valget. 

 Valglederen træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Valglederen påser, 
at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på selskabets hjemmeside og eventuelt tillige ved 
annoncering i relevant medie inden valgperiodens begyndelse. Valgperioden begynder fra og med 
den dag, der kan afgives stemme. 

 Såfremt antallet af foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, 
der skal vælges af forbrugerne til selskabets bestyrelse, betragtes disse som valgte uden gennem-
førelse af selve valghandlingen (fredsvalg) 

 Såfremt antallet af foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der 
skal vælges af forbrugerne til selskabets bestyrelse, udfærdiges der elektroniske stemmesedler med 
angivelse af kandidaterne i alfabetisk rækkefølge. 

 Valgmateriale 

 Valglederen påser, at der udfærdiges valgmateriale, der offentliggøres på selskabets hjemmeside 
senest 2 uger før valgperioden begynder. 

 Materialet skal indeholde 

• en beskrivelse af valgproceduren 
•  liste med de valgbare kandidater 
• oplysning om fristen for afgivelse af elektronisk stemme. 

 Selskabet annoncerer valgperiodens begyndelse i relevant medie med angivelse af dennes periode 
og kravene til registrering for at kunne stemme. 
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 Valget 

 Valget gennemføres i valgperioden ved elektronisk afstemning via selskabets hjemmeside ved 
hjælp af NemID eller CPR nr./CVR nr.. 

 Såfremt forbrugerne ønsker hjælp til at afgive sin stemme, vil der på Selskabets adresse eller andet 
angivet sted, være opsat en computer, hvor der i Selskabets åbningstid vil kunne afgives stemme i 
valgperioden. 

 Der kan kun stemmes på én kandidat til bestyrelsen ved afkrydsning på den elektroniske stemme-
seddel. Valgledelsen kan erklære en stemme ugyldig såfremt denne lider af væsentlige mangler, 
herunder hvis det ikke er muligt at identificere hvem der er stemt på, eller såfremt der er afgivet 
flere stemmer fra en stemmeberettiget.   

 Optælling 

 Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages optælling af de modtagne, gyldige stemmer. 

 Optællingen foretages af en af Selskabet uafhængig operatør. 

 Der udarbejdes en protokol over valgresultatet, som godkendes af valglederen. 

 Resultat 

 Kandidaterne vælges til bestyrelsen og som 1.og 2. suppleant i den rækkefælge de har fået flest 
stemmer. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 

 Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgledelsens godkendelse ved annoncering på selska-
bets hjemmeside. 

 Klage over valget: 

 Klage over valget skal skriftligt indgives til selskabet inden 3 uger efter resultatets annoncering. 

 Valglederen træffer den endelige afgørelse om en klage. 
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 Udtræden 

 Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed skal vedkommende udtræde af selskabets besty-
relse uden at det er fornødent af afholde suppleringsvalg. 

 

Således vedtaget i bestyrelsen i VandCenter Syd A/S 


