
Valgregulativ 

Valg af forbrugerrepræsentanter i Vejle Spildevand A/S 

 

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 

1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen for Vejle 

Spildevand. 

1.2 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Vejle Spildevand. Valgregulativet fastlægger 

reglerne for valg af forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse i henhold til vandsektorloven og 

bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli 

2012.  

1.3 Selskabets forbrugere har ret til at vælge 1 forbrugerrepræsentant og 2 suppleanter til Selskabets 

bestyrelse. 

1.4 Ved begrebet "forbruger" forstås fysiske eller juridiske personer1, som aftager 

spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i Selskabets forsyningsområde.  

1.5 Den daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, at den valgte 

forbrugerrepræsentant og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i 

bestyrelsen. 

1.6 I forbindelse med afholdelse af valget nedsættes et valgudvalg bestående af formanden og direktøren, der 

forestår den overordnede ledelse af valget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

1.7 Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående 

ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret. 

 

 

 
1 Juridiske personer kan være staten, en kommune, nogle former for firmaer, foreninger og stiftelser, et dødsbo eller et konkursbo 



2. VALGRET 

2.1 Stemmeberettigede forbrugere er Selskabets kunder og brugere i valgperioden. 

2.2 Kunder er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til 

kloaknettet eller på basis af kontraktligt medlemskab modtager afregning for spildevandsforsyningsydelser 

direkte fra Selskabet. 

2.3 Brugere er de fysiske og juridiske personer, der aftager ydelser fra Selskabet til eget brug. 

2.4 Hver bruger og kunder kan maksimalt afgive en stemme pr. husstand, også selvom der er flere fysiske 

personer knyttet til denne, hvorfor disse således indbyrdes må aftale, hvorledes stemmeretten udøves. 

2.5 Hver bruger og kunde kan kun afgive en stemme pr. CVR nr. denne råder over – uanset om der i 

tilknytning til dette CVR nr. er flere ejendomme.                         

3. VALGBARHED 

3.1 Enhver fysisk person, der er myndig, er valgbar til selskabets bestyrelse.  

3.2 Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalg, at kandidaten anbefales af 10 fysiske 

personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører 

kandidatens husstand. Anbefalingen skal ske skriftligt til Selskabet på en af Selskabet udarbejdet 

kandidatanmeldelsesskema med angivelse af stillernes navne, adresser og underskrifter.  

3.3 Kandidater opstiller både til bestyrelsen og som suppleanter til bestyrelsen. 

3.4 Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i Selskabets bestyrelse samt de i pkt. 3.2 nævnte 

stillere skal fremsendes til Vejle Spildevand senest i uge 23 i valgåret, dog første gang senest den 10. juni 

2013. 

3.5 Såfremt der ved udløbet af den i punkt 3.4 nævnte tidsfrist kun er anmeldt en kandidat, der i øvrigt 

opfylder betingelserne for opstilling, betragtes denne kandidat, som valgt uden afholdelse af valg. 

  



4. RETTIGHEDER OG PLIGTER  

4.1 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. 

selskabslovens § 115.  

5. VALGPERIODE  

5.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden 

følger valgperioden for Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Første valg finder sted 

den 19. september 2013 for perioden 1/1 2014 til 31/12 2017. 

6. INFORMATION OM VALGET  

6.1 Selskabet informationer om valget gives på Selskabets hjemmeside, samt på anden måde i det omfang 

det er nødvendigt for at sikre, at Selskabets forbrugere får information om valget. Denne information 

omfatter mindst  

(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres  

(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af 

kandidatur,  

(c) henvisning til nærværende valgregulativ, og  

(d) henvisning til Selskabets hjemmeside.  

NY 6.2 Selskabet informerer om proceduren for afholdelse af valget på Selskabets hjemmeside og i trykte 

og/eller online medier der findes relevant på den første dag, der kan afgives stemme. Denne information 

omfatter mindst 

(a) navne på de opstillede kandidater, i alfabetisk orden (efternavn først) 

(b) tidspunktet og sted for afstemningen,  

(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde,  



(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræsentanter for stemmeberettigede 

bolig- eller erhvervsenheder,  

(e) henvisning til nærværende valgregulativ, og  

(f) henvisning til Selskabets hjemmeside.  

7. VALGETS GENNEMFØRELSE  

7.1 Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via selskabets hjemmeside i 

valghandlingsperioden 

7.2 Stemme afgives ved at den stemmeberettigede forbruger på selskabets hjemmeside, under forbrugervalg, 

foretager login med kundenummer og adgangskode. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang 

til at afgive sin stemme. 

7.3 Hvis den stemmeberettigede forbruger ikke har et kundenummer og en adgangskode, f.eks. fordi denne 

er bruger og ikke kunde i selskabet, kan sådan rekvireres ved henvendelse til selskabet.  

7.4 En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt. 

7.5 Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på selskabets adresse i 

valgperioden være opsat en computer, hvor der i selskabets åbningstid vil kunne afgives stemme. 

8 OPTÆLLING 

8.1 Lige efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af en af 

selskabet uafhængig operatør. 

8.2 Valgudvalget udarbejder en protokol over valgresultatet. 

 

  



9 RESULTAT 

9.1 Den kandidat, der har opnået flest stemmer er valgt som forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse. I 

tilfælde af stemmelighed træffer valgudvalget afgørelse ved lodtrækning. 

9.2 Den kandidat, der har næst flest stemmer er valgt som 1. suppleant og den efterfølgende som 2. 

suppleant. 

9.3 Valgets resultat annonceres på Selskabets hjemmeside. 

10 KLAGE OVER VALGET 

10.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet senest 14 dage efter valgets afholdelse. 

10.2 Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen. 


