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1. Indledning 

1.1. Dette valgregulativ er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Hjørring Vandselskab A/S, CVR nr. 
29 80 95 77, herefter betegnet "vandselskabet". 

1.2. Dette regulativ omfatter afholdelsen af forbrugernes valg af 1 eller flere medlemmer til Hjørring 
Vandselskabs bestyrelse, jf. pkt. 3. Valget afholdes i overensstemmelse med vandselskabets 
vedtægter og de til enhver tid gældende bestemmelser om forbrugervalg i vandsektorloven samt 
forbrugervalgbekendtgørelsen (for indeværende bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 med 
senere ændring ved bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012). 

2. Information om valget 

2.1. Inden afholdelsen af et forbrugervalg, modtager forbrugerne information om valget. 
Valginformation offentliggøres på vandselskabets hjemmeside (www.hjvand.dk). Vandselskabet 
kan derudover beslutte at informere på anden vis, som for eksempel i et eller flere af de lokale 
medier.  

2.2. Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger: 
- Stemmeberettigede forbrugere 
- Valghandlingsperioden 
- Valgmåden, herunder at valget er direkte, samt valgmåden, herunder at der afgives stemme 
elektronisk 
- Opfordring til at bringe kandidater i forslag indenfor en angivet periode samt oplysning om 
kandidatanmeldelsesskemaer og stillerliste 

2.3. Vandselskabets valgregulativ og vandselskabets vedtægter skal endvidere være offentligt 
tilgængelige på vandselskabets hjemmeside under valginformationen.  

 

3. Antallet af forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i vandselskabet  

3.1. Vandselskabets forbrugere har ret til at vælge 2 forbrugervalgte medlemmer og 4 suppleanter til 
vandselskabets bestyrelse.  

3.2. Såfremt medarbejderne i vandselskabet efter selskabslovens regler har ret til 
medarbejderrepræsentation, og medarbejderne udnytter denne ret, tilpasses antallet af 
forbrugervalgte medlemmer af vandselskabets bestyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende 
bestemmelser herom i forbrugervalgbekendtgørelsen. For indeværende betyder dette, at i tilfælde 
hvor medarbejderne har valgt medarbejderrepræsentanter efter selskabsloven, begrænses 
antallet af forbrugervalgte medlemmer til vandselskabets bestyrelsen til 1 medlem og 2 
suppleanter.  

 

4.  

 

 
  

 

 

Opstilling af kandidater

4.1. Valgbar er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om den pågældende aftager
  forsyningsydelser fra Hjørring Vandselskab A/S (vandselskabet). Vedkommende skal rettidigt
  dokumentere at have 10 stillere, der selv opfylder de nedenfor angivne krav, jf. pkt. 5, for at være
  stemmeberettigede.

4.2. Enhver stemmeberettiget kunde kan bringe kandidater i forslag på et kandidatanmeldelsesskema
med tilhørende stillerliste.

http://www.hjvand.dk/
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Kandidatanmeldelsesskemaet vedlagt underskrevet og dateret stillerliste skal være vandselskabet i 
hænde senest den af vandselskabet i valginformationen fastsatte dato. Ingen kan være 
forslagsstiller eller stiller for mere end én kandidat. Stillerne skal dokumentere deres kundenumre.

4.3. Kandidaten skal på kandidatanmeldelsesskemaet erklære sig villig til at modtage valg, uanset om
vedkommende vælges som bestyrelsesmedlem eller som suppleant.

4.4. Inden 2 uger efter kandidatblanketafleveringsfristens udløb offentliggør vandselskabet på sin
hjemmeside den lovligt og af vandselskabet verificerede kandidatliste med angivelse af navnene i 
alfabetisk rækkefølge og med angivelse af tidspunkt og vilkår for den forestående 
afstemningsperiode/valghandlingsperiode. Afstemningsperioden/valghandlingsperioden skal 
minimum være på 5 fortløbende hverdage.

4.5. Indkommer der ingen forslag til kandidater meddeles, at den efterfølgende valghandling
bortfalder, og at den hidtidige valgte forbrugerrepræsentant eller - repræsentanter og suppleanter 
betragtes så som valgte for den nye valgperiode. Er 1. suppleanten i mellemtiden indtrådt som 
forbrugerrepræsentant, er 2. suppleanten derefter 1. suppleant for den nye valgperiode og så 
fremdeles, hvis der er valgt flere suppleanter.

Stemmeret

5.1. Stemmeberettiget forbruger er enhver, der indenfor kandidatopstillingsfristen er tilmeldt som
  kunde med kundenummer ved Hjørring Vandselskab A/S.

5.2. Der kan alene afgives én stemme for hvert kundenummer. Er der flere fysiske eller juridiske
personer tilknyttet et kundenummer, afgør disse selv indbyrdes, hvem der udøver stemmeretten 
via kundenummeret.

Valgets afholdelse

6.1. Forbrugernes valg af bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesmedlemmer til Hjørring Vandselskab A/S
sker ved direkte valg via selskabets hjemmeside.

6.2. Afstemningen i stemmeperioden, jf. pkt. 4.4 og pkt. 7, sker elektronisk ved, at den
  stemmeberettigede logger sig på hjemmesidens valgmodul. Ved personligt fremmøde på
  vandselskabets kontor (indenfor normal åbningstid) vil der kunne ydes hjælp til den elektroniske
  stemmeafgivning.

6.3. Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt. Det elektroniske valgsystem er indrettet således, at det
ikke er muligt at afgive mere end én stemme pr. kundenummer og kun på én kandidat.

Valgdato og valgperiode

7.1. Vandselskabets bestyrelse fastsætter dato og en periode for forbrugervalgets afholdelse
  (valghandlingsperioden) i overensstemmelse med dette valgregulativ og vandselskabets
  vedtægter.

7.2. Forbrugervalgte medlemmer af vandselskabets bestyrelse og suppleanter herfor vælges for 4 år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer i vandselskabet.

Valgledelse

8.1. Bestyrelsen for vandselskabet forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Bestyrelsen
påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, vandselskabets



 
 
 
 
 
 

  
 
 

vedtægter samt dette valgregulativ. Bestyrelsen afgiver en erklæring om forbrugervalgets 
lovlighed til referatet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og 
træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og 
stemmeret. 

8.2. Bestyrelsen foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, 
herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal 
opbevares i 5 år og være offentligt tilgængelige for vandselskabets ledelse, ejerkreds samt 
stemmeberettigede forbrugere. 

9. Valgets resultat  

9.1. Vandselskabet udpeger en uafhængig operatør til opgørelse af valgets resultat, således at de 2, der 
får henholdsvis flest og næst flest stemmer er valgt, den der herefter får flest er valgt som 1. 
suppleant og så fremdeles, indtil 4 suppleanter er valgt. Står stemmerne lige, afgøres valget ved 
lodtrækning. Ved valg af 1 forbrugervalgt medlem til bestyrelsen, jf. 3.2, opgøres valgets resultat 
på samme måde, således at den, der får flest stemmer er valgt, den der får næst flest er valgt som 
1. suppleant og så fremdeles, indtil 2 suppleanter er valgt 

9.2. Valgets resultat offentliggøres på selskabets hjemmeside og efter bestyrelsens skøn eventuelt også 
i et eller flere af de lokale dag- og ugeblade senest 10 dage efter afstemningens afslutning. 

10. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers ind- og udtræden af bestyrelsen 

10.1. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i vandselskabet bestyrelse ved 
førstkommende ordinære generalforsamling efter forbrugervalget og anmeldes sammen med 
suppleanter til Erhvervsstyrelsen som medlem af vandselskabets bestyrelse. 

10.2. Hvis et forbrugervalgt medlem af bestyrelsen udtræder eller har forfald i mere end 6 
måneder, indtræder 1. suppleant i det pågældende forbrugervalgte medlems sted i bestyrelsen. 
Såfremt 1. suppleanten ikke har mulighed for at indtræde i bestyrelsen på det pågældende 
tidspunkt, indtræder i stedet 2. suppleant og så fremdeles, indtil der ikke er flere suppleanter. Hvis 
et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har forfald af indtil 6 måneders varighed, har 1. suppleant ret 
til at træde i det pågældende forbrugervalgte bestyrelsesmedlems sted, såfremt bestyrelsen 
anmoder herom. Hvis 1. suppleant ikke har mulighed herfor, indtræder 2. suppleant og så 
fremdeles som beskrevet ovenfor. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på 
vandselskabets hjemmeside. 

11. Suppleringsvalg  
 
9.1 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen for vandselskabet i stedet for et forbrugervalgt 
medlem, der udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, gennemføres suppleringsvalg af et 
forbrugervalgt medlem og 1-4 suppleanter inden 6 måneder efter (i) udtrædelsen eller (ii) 
forbrugerrepræsentantens forfald har haft en varighed på 6 måneder.  
 
9.2 Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i Selskabets vedtægter og dette valgregulativ. 
Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med principperne i 
dette valgregulativ. 
 

12. Forbrugervalgtes rettigheder og pligter. 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

  

 

 

  

  
    

 

Som bestyrelsesmedlemmer i Hjørring Vandselskab A/S: 

 

 

12.1. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter er de samme som de
øvrige bestyrelsesmedlemmer i vandselskabet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i 
overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
regler i selskabsloven mv.

13. Klage over valget

13.1. Eventuel klage over forbrugervalget skal skriftligt indgives til Hjørring Vandselskab A/S inden
8 dage efter resultatets offentliggørelse, hvorefter vandselskabets bestyrelse træffer den endelige 
afgørelse om klagen.

14. Godkendelse

14.1. Valgregulativet er vedtaget af bestyrelsen i Hjørring Vandselskab A/S i henhold til
vandselskabets vedtægters pkt. 7.4 den ____________ 2021:


