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VALGREGULATIV 

Valg af forbrugerrepræsentanter i Rebild Vand & Spildevand A/S 

 

1. Formål og baggrund 

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til 
bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S (herefter benævnt ”Selskabet”). 

Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskabet repræsenterer såvel de 
forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere, der aftager kloakydelser, herunder 
spildevandsrensning, til eget brug.  

Ifølge Selskabets vedtægter pkt. 4A skal der ved direkte valg vælges 2 
forbrugerrepræsentanter, som repræsentanter for Selskabets forbrugere. 

Ifølge Selskabets vedtægter skal der endvidere vælges 2 suppleanter for 
forbrugerrepræsentanterne i Selskabet. Suppleanterne er ikke personlige suppleanter. 

 

2. Selskabets vedtægter samt lovgivning i øvrigt 

Dette valgregulativ er fastsat i overensstemmelse med pkt. 4A.3 i Selskabets 
vedtægter. 

Forbrugervalg afholdes i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og den til 
enhver tid gældende lovgivning, som regulerer Selskabet. 

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

 

3. Stemmeberettigede forbrugere 

Stemmeberettigede forbrugere er enhver myndig fysisk person og enhver juridisk 
person, der aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet til eget 
forbrug. 

Det er ikke en betingelse for at opnå stemmeret, at forbrugeren er ejer af fast 
ejendom, som er tilsluttet for vand- eller spildevandsforsyning, når blot den 
pågældende fysiske eller juridiske person – f.eks. som lejer, andelshaver mv. –  
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selvstændigt aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet til eget 
forbrug. 

Der kan alene afgives én stemme pr. husstand, og én stemme pr. juridisk person 
(virksomhed mv.), uanset om der i den pågældende husstand eller hos den juridiske 
person aftages en eller flere forsyningsarter. 

Stemmeberettigede til forbrugervalget (med forbrugerstatus) i Selskabet er 
Selskabets kunder og brugere: 

a) Kunder på spildevandsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en 
ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til kloaknettet, kontraktligt medlemskab 
eller tømningsordning, modtager afregning for spildevandsforsyningsydelser direkte 
fra Rebild Vand og Spildevand A/S. Kunder på vandforsyningsområdet er de fysiske og 
juridiske personer, som ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til 
vandforsyningsnettet – eller på basis af en truffen beslutning om individuel afregning 
– modtager afregning for vandforsyningsydelser direkte fra Rebild Vand og Spildevand 
A/S.  

b) Brugere er de fysiske og juridiske personer i Selskabet, der aftager vand- og/eller 
spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet til eget forbrug på baggrund af, at de som 
lejere, andelsbolighavere, plejehjemsbeboere eller lignende vedvarende råder over og 
benytter vandforsyningsinstallationer, som i sidste ende forsynes af Rebild Vand og 
Spildevand A/S, og/eller vedvarende råder over og benytter afløbsinstallationer, 
hvorfra spildevandet i sidste ende afledes/bortskaffes af Rebild Vand og Spildevand 
A/S.   

Selskabet afgør konkret om en fysisk eller juridisk person kan siges vedvarende at 
aftage vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser, som beskrevet ovenfor, idet 
kortvarige lejemål på eksempelvis 14-dages basis ikke giver stemmeret. 

 

4. Valgledelse 

Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, 
at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i 
forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen.  

Selskabets direktør behandler spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af 
valgregulativ mv. medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som 
behandles af Selskabets bestyrelse. 
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Selskabets bestyrelse fastsætter tidsrummet for valgets afholdelse (herefter 
”Afstemningsperioden”). 

 

5. Valginformation 

Selskabet offentliggør information om valget på Selskabets hjemmeside 
(www.rebildforsyning.dk). Informationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og 
hvordan valget gennemføres. Selskabet kan derudover beslutte at informere om 
valget på anden måde for at sikre, at Selskabets forbrugere får information om valget 
f.eks. gennem annoncering i lokalaviser. 

På Selskabets hjemmeside offentliggøres følgende senest 2 måneder før udløbet af 
Afstemningsperioden: 

• procedure for opstilling af kandidater, herunder regler for valgbarhed og frist 
for indgivelse af kandidatur 

• Afstemningsperioden 
• nærværende valgregulativ 

Selskabet informerer på Selskabets hjemmeside og i lokale medier senest 5 hverdage 
før påbegyndelsen af Afstemningsperioden om proceduren for afholdelse af valget. 
Denne information omfatter mindst: 

• navne på kandidater 
• oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde 
• oplysning om stemmeberettigede 
• henvisning til nærværende valgregulativ 
• Afstemningsperioden 
• henvisning til www.rebildforsyning.dk 

 

6. Valgbarhed 

Enhver fysisk person er valgbar til Selskabets bestyrelse, uanset om vedkommende er 
forbruger i Selskabet. 

En kandidat skal bringes i forslag af mindst 10 personer, som er stemmeberettigede 
forbrugere. Forslag til kandidater skal være Selskabet i hænde senest 30 dage før 
udløbet af Afstemningsperioden.  

Kandidater skal ved anmeldelse erklære sig villige til at modtage valg både som 
bestyrelsesmedlem og suppleant. 
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Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal 
bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse, 
betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg). 

 

7. Valgets gennemførelse 

Valget gennemføres ved elektronisk stemmeafgivelse via Selskabets hjemmeside. 

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabets hjemmeside, 
”under forbrugervalg”, logger ind med sit kundenummer, og afgiver sin stemme. 

Fysiske og juridiske personer, som ikke har et kundenummer, men som aftager vand- 
og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug, og som ønsker at afgive 
stemme, kan anmode Selskabet om udlevering af et loginnummer til brug for 
stemmeafgivningen. 

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. 

Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på 
Selskabets adresse i Afstemningsperioden være mulighed for på en computer at 
afgive stemme i Selskabets åbningstid. 

Efter udløbet af Afstemningsperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne 
stemmer af en af Selskabet antaget, uafhængig operatør. 

Der udarbejdes en valgprotokol, som redegør for valgets resultat. 

De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til 
Selskabets bestyrelse. Den kandidat, som får tredjeflest stemmer er valgt som 1. 
suppleant for forbrugerrepræsentanterne og den med fjerdeflest stemmer som 2. 
suppleant. 

I tilfælde af stemmelighed afgør bestyrelsens formand valget som 
bestyrelsesmedlem/suppleant ved lodtrækning. Lodtrækningen sker med overværelse 
af kandidaterne. 

Efter optællingen er foretaget af den uafhængige operatør og forelagt bestyrelsen i 
Selskabet, giver bestyrelsesformanden meddelelse til de valgte 
forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg. 

Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside. 
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8. Klage over valget 

Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 14 dage efter resultatets 
offentliggørelse. 

Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse om klagen.  

Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. 

 

9. Valgtidspunkt og valgperiode 

Forbrugerrepræsentanterne og suppleanterne vælges for 4 år ad gangen. 

Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted første gang i andet halvår 
2013, og herefter hvert 4. år i perioden mellem august og december. 

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabets bestyrelse den 1. januar i året 
efter valget.     

 

10. Forbrugerrepræsentanternes udtræden af bestyrelsen 

Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder, har forfald i mere end 6 måneder eller 
mister sin valgbarhed, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer, i 
forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen. 

Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugerrepræsentant 
gennemføres suppleringsvalg af en forbrugerrepræsentant og 2 suppleanter inden 6 
måneder efter udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende 
valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ. 

 

11. Rettigheder og pligter   

Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. 

Forbrugerrepræsentanterne modtager honorar.  

 



 Rebild Vand & Spildevand A/S 
Rebild Forsyning Holding A/S 

 

 

 

12. Godkendelse 

Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 29. april 2013. 

 

Underskrifter: 

   

 


