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TIDSPLAN FOR VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANT 
 
 
Tidsplan. Fristen for gennemførelse af forbrugerrepræsentationsvalget er 31. december 2013. Forbrugerrepræsentanterne skal indtræde i bestyrelsen 
snarest efter valget og senest 31. december 2014. Det er vores anbefaling, at forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter valget 
(ved førstkommende bestyrelsesmøde). 
 
Valgbarhed. Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at alle fysiske, myndige personer kan vælges som forbrugerrepræsentanter, uanset om de er 
forbrugere i vandselskabet. Det er således ikke en betingelse, at forbrugeren har bopæl eller andet forbrugssted i forsyningsområdet. 
 
Stemmeberettigede. Efter bekendtgørelsen har selskabet mulighed for at fastlægge nærmere retningslinier for, hvem der er stemmeberettiget til 
valget – f.eks. om alle myndige personer og tegningsberettigede for juridiske personer kan stemme, eller om hver hustand og erhvervsenhed har én 
stemme.  
 
Vedtægtsændring. Selskabets vedtægter skal indeholde bestemmelse om forbrugerrepræsentationsvalget, herunder om valget skal ske som direkte 
valg eller indirekte valg via et repræsentantskab. Herudover skal det fremgå af vedtægterne, om valget sker sammen med andre vandselskaber eller 
koncernforbundne energiselskaber. Vedtægterne bør også fastlægge, om der skal vælges suppleanter for forbrugerrepræsentanterne. 
       
Valgregulativ. I stedet for at regulere valg af forbrugerrepræsentanter i detaljer i selskabets vedtægter, kan selskabet udarbejdet et valgregulativ, som 
fastsætter de nærmere procedurer for valget. Et sådant regulativ skal indeholde bestemmelser om, (i) hvem der er stemmeberettiget, (ii) antallet af 
forbrugerrepræsentanter og suppleanter, der vælges til bestyrelsen, (iii) hvem der er valgbar (jf. bekendtgørelsen), (iv) processen for orientering om 
valget, (v) opstilling af kandidater og gennemførelse af valget (f.eks. elektronisk, brevafstemning eller ved valgmøde), (vi) annoncering af valgets resultat 
og (vii) tidspunktet for forbrugerrepræsentanternes indtræden i bestyrelsen.  
 
Kommunikation. Bekendtgørelsen fastslår, at oplysninger om valget skal være tilgængelige på vandselskabets hjemmeside. Derudover har selskabet 
efter den reviderede bekendtgørelsen en stor frihed til at fastlægge kommunikationen om valget på den måde, som efter selskabets vurdering bedst 
sikrer, at selskabets forbrugere får information om valget. 
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Pkt. Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Frist 

1.  Overordnet beslutning og 
tilrettelæggelse af proces for 
afholdelse af 
forbrugerrepræsentationsvalg 

 Bestyrelsen [Marts 2013]  

2.  Vedtægter og valgregulativ    

2.1  Udarbejdelse af 
vedtægtsbestemmelse om 
forbrugervalg  

Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om 

- Valgets gennemførelse (direkte valg eller valg via 
repræsentantskab) 

- Beskrivelse af valgmodel (fælles valg for Vand og 
Spildevand) 

Horten [April 2013] 

2.2  Udarbejdelse af valgregulativ Regulativet bør indeholde bestemmelser om 

- Direkte eller indirekte valg (jf. vedtægterne) 
- Model for forbrugervalg (fælles valg) 
- Proces for opstilling, offentliggørelse af kandidater mv. 
- Valgbarhed 
- Fastlæggelse af stemmeberettigede (alle forbrugere, 

husstand og erhvervsenheder, andet) 
- Valgperiode (1-4 år) 
- Dato for valgets gennemførelse 
- Valgprocessen (elektronisk, skriftligt, valgmøde el.lign.) 
- Forbrugernes rettigheder og pligter 

Direktion [April 2013] 

2.3  Bestyrelsens godkendelse af udkast 
til vedtægtsbestemmelser og evt. 
valgregulativ 

 Direktion [April 2013] 

2.4  Godkendelse af vedtægtsændring  Kan godkendes på ordinær generalforsamling 2013. Derved 
undgås at gennemføre ekstraordinær generalforsamling 

Direktion Maj 2013 
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Pkt. Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Frist 

2.5  Registrering af vedtægtsændring i 
Erhvervsstyrelsen 

 Bestyrelsen [Maj 2013] 
Senest 14 dage 
efter vedt.  

2.6  Færdiggørelse af valgregulativ Indarbejdelse af evt. bemærkninger og ønsker fra bestyrelse og 
generalforsamling 

Direktion [August 2013] 

3.  Detailplan for valghandling  Bestyrelsen 
/Horten 

[August 2013] 

3.1  Udarbejdelse af endelig tidsplan Detailplan for annoncering, frister for opstilling, registrering og 
annoncering af kandidater, modtagelse af stemmesedler, 
udsendelse, modtagelse af stemmer, optælling, verificering mv.  

Direktion/ 
Horten 

 

4.  Valgprocessen    

4.1  Information om valget  Offentliggørelse af valgregulativ på forsyningens hjemmeside. 

Information om valget 2013 på vandselskabets hjemmeside og evt. 
i lokale medier. Oplysninger om opstilling af kandidater, proces, 
frister mv. 

Bestyrelsen  [September 
2013] 

4.2  Modtagelse af kandidaturer  Identifikation og registrering 

Information om rettigheder og pligter for bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen [Oktober 2013] 

4.3  Offentliggørelse af kandidater  Annoncering på hjemmeside og evt. i lokale medier Direktion/best
yrelse 

[Ultimo oktober 
2013] 

4.4  Udsendelse af valgmateriale til 
brev- og/eller elektronisk 
afstemning 

Udarbejdelse af stemmesedler/model for elektronisk registrering 
mv. 

Bestyrelsen [Oktober 2013] 

4.5  Gennemførelse af valg/brev-  Bestyrelsen [November 



FORBRUGERVALG / TIDSPLAN FOR VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANT  

4 
 

Pkt. Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Frist 

afstemning/elektronisk afstemning  2013]  

5.  Valgresultatet    

5.1  Optælling af stemmer Optælling kan varetages af selskabets medarbejdere. 

Optællingen bør verificeres af en ekstern person (revisor, advokat 
eller anden) 

Bestyrelsen Straks efter 
valget 

5.2  Valgprotokol    

5.3  Orientering af valgte 
forbrugerrepræsentanter og 
suppleanter 

 Bestyrelsen Straks efter 
optællingens 
afslutning 

5.4  Annoncering af valgets resultat på 
selskabets hjemmeside og evt. i 
lokale medier 

 Bestyrelsen Dagen efter 
optællingens 
afslutning 

6.  Implementering    

6.1  Indtræden i bestyrelsen af 
forbrugerrepræsentanter som nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Forbrugerrepræsentanterne skal indtræde snarest muligt efter 
valget; senest ved den førstkommende ordinære 
generalforsamling efter valget og senest 31. december 2014 

Bestyrelsen [Første 
bestyrelsesmøde 
efter valgets 
afgørelse] 

6.2  Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af 
forbrugerrepræsentanter som nye 
bestyrelsesmedlemmer 

 Bestyrelsen Senest 14 dage 
efter 
forbrugerrepræs
entanternes 
indtræden i 
bestyrelsen.  

 


