
Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Fanø Vand A/S 

 

1. Indledende bestemmelser 

 

1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Fanø 

Vand A/S, CVR. Nr. 32571360 ”selskabet”. 

Valgregulativet fastlægger reglerne for forbrugernes valg af 

repræsentanter til selskabets bestyrelse i henhold til 

vandsektorlovens regler og bestemmelserne udstedt i medfør heraf, 

pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 og bekendtgørelse 812 

af 18. juli 2012. 

 

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets 

bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 

suppleanter. 

 

Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og 

har ansvaret for, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres 

indtræden i bestyrelsen. Der udpeges en valgledelse bestående af 

administrationschef for Fanø Vand A/S og bestyrelsesformanden 

som behandler spørgsmål til valgets gennemførelse, fortolkning af 

valgregulativ, håndtering af eventuelle klager m.v., med mindre 

disse er af principiel karakter og derfor skal behandles i bestyrelsen. 

 

2. Valgret 

 

2.1 Begrebet ”forbruger” er defineret i forbrugerindflydelsesbekendt-

gørelsens § 1, stk. 2, som fysiske eller juridiske personer, som 

aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser til eget brug i det 

pågældende vandselskabs forsyningsområde. 

 

2.2 Stemmeberettiget til forbrugervalget i selskabet er: 

(a) En boligenhed med individuel afregning til selskabet, som 

aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet, 

(b) En erhvervsenhed med individuel afregning til selskabet, som 

aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet, 

(c) En bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til 

selskabet, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager 

forsyningsydelser til eget forbrug til selskaber, forudsat den 

pågældende bolig- eller erhvervsenhed senest 6 uger inden 

første dag der kan afgives stemme, meddeler til selskabet, at 

den ønsker at stemme ved valget. En sådan meddelelse skal 

ledsages af navn og adresse på en fysisk person, som er 

berettiget til at stemme på vegne af enheden. 

 

2.3 Hver stemmeberettiget bolig eller erhvervsenhed har én stemme for 

forsyningsarterne (vand eller spildevand) enheden modtager ydelser 

fra. 

 

 

  



3. Valgbarhed 

 

3.1 Enhver myndig fysisk person er valgbar til selskabets bestyrelse, 

uanset om denne aftager vandforsyningsydelser fra selskabet, 

forudsat den pågældende ikke er under værgemål eller 

samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7. 

 

3.2 Ved opstilling som kandidat udfyldes tilmeldingsskemaet på 

forsyningens hjemmeside senest 6 uger inden første dag der kan 

afgives stemme. 

 

Ved tilmelding som kandidat skriver kandidaten under på at 

vedkommende er bekendt med bestyrelsens opgaver og ansvar.  

 

4. Rettigheder og pligter 

 

4.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og 

pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 

115. 

 

5. Valgperiode 

 

5.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 4 

år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden 

for selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Første valgperiode løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. 

 

6. Information om valget 

 

6.1 Selskabet offentliggør information om valget på hjemmesiden 

www.fanoevand.dk i Jyske Vestkysten og i Fanø Ugeblad. 

 

Informationen indeholder oplysninger om, hvornår og hvordan 

valget gennemføres jf. 6.2 

 

6.2 Selskabet informerer om valget senest 10 uger før valgets 

gennemførelse. Informationen indeholder flg.: 

(a) Procedure for opstilling af kandidater, herunder regler for 

valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur 

(b) Henvisning til valgregulativet (tilgængeligt på selskabet 

hjemmeside) og 

(c) Henvisning til selskabet hjemmeside www.fanoevand.dk 

 

6.3 Meddelelse om kandidatur til forbrugervalget af 

bestyrelsesmedlemmer til selskabet bestyrelse, skal være 

valgledelsen i hænde senest 6 uger før første dag der kan afgives 

stemme. 

 

  



6.4 Selskabet informerer senest 4 uger før valgets gennemførelse om 

procedure for gennemførelsen, herunder 

(a) Tidspunktet for afstemningen (interval på 8 dage) 

(b) Oplysning om, at der gennemføres elektronisk afstemning og 

fremgangsmåden herfor 

(c) Oplysning om stemmeberettigelse, herunder afgivelse af 

stemme for aftager/lejer 

(d) Henvisning til valgregulativ og 

(e) Henvisning til hjemmesiden 

 

6.5 Hvis der ved opstillingsfristens udløb kun er anmeldt og godkendt 3 

kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af 

valg. Samtidigt justeres antallet af suppleanter til 0. Skulle der 

senere opstå behov for suppleanters indtræden, gennemføres en ny 

valgprocedure i henhold til dette valgregulativ. 

 

6.6 Kandidater opstilles efter lodtrækning på den elektroniske 

stemmeseddel. 

 

7. Valgets gennemførelse 

 

7.1 Valget gennemføres som elektronisk afstemning ved brug af et 

internetbaseret afstemningssystem 

 

7.2 En stemmeberettiget boligenhed, jf. pkt. 2.2, litra (a) eller (c), 

repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på 

adressen. Hvis ingen har bopæl i boligenheden, kan en ejer af 

boligen repræsentere boligenheden. 

 

En stemmeberettiget erhvervsenhed, jf. pkt. 2.2 litra (b) eller (c), 

repræsenteres af én fysisk person, der kan tegne enheden, eller har 

fuldmagt fra den eller de eventuelle øvrige tegningsberettigede til at 

afgive stemme på vegne af enheden. 

 

7.3 For kunder der afregner direkte med selskabet, vil 

brugernavn/adgangskode være kundenummer og husnummer. 

 

For lejere uden direkte kundeforhold ved selskabet, kan der ved 

fremvisning af behøring (billede) dokumentation samt gyldig 

huslejekontrakt afgives stemme på opstillet PC hos forsyningen. 

Denne ordning sikre at der ikke kan udleveres flere stemmer til 

samme aftager. 

  

7.4 Der er mulighed for at få assistance til stemmeafgivelsen. Hvorledes 

vil fremgå af information om valgets afholdelse. 

 

7.5 Valgledelsen kan erklære en stemme ugyldig såfremt det ikke er 

muligt at identificere hvem der er stemt på, eller såfremt der er 

afgivet flere stemmer fra en stemmeberettiget. 

 

7.6 Optælling af stemmer sker af valgledelsen. Optællingen godkendes 

af en af bestyrelsen udpeget, uafhængig person. 

 

  



7.7 Valgledelsen udarbejder en valgprotokol som redegør for valgets 

resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. 

 

7.8 De 3 kandidater der opnår flest stemmer, indtræder i bestyrelsen 

som forbrugervalgte medlemmer. De 10 efterfølgende kandidater 

med flest stemmer, er valgt som suppleanter. 

 

I tilfælde af stemmelighed, afgøres valget ved simpel lodtrækning. 

 

Efter optællingen er godkendt og tilføjet valgprotokollen, giver 

bestyrelsen meddelelse til de forbrugervalgte 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om deres valg. 

 

7.9 Valget offentliggøres på www.fanoevand.dk i Jyske Vestkysten og i 

Fanø Ugeblad. 

 

7.10 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen 

ved førstkommende generalforsamling efter valget, senest 1. 

januar. 

 

8. Klage over valget 

 

8.1 Klage over valget skal være Fanø Vand A/S, att. Valgledelsen, i 

hænde senest 6 dage efter annoncering af valgets resultat. 

 

8.2 Valgledelsen træffer endelig afgørelse om klagen 

 

9. Udtræden af selskabets bestyrelse 

 

9.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder eller har forfald 

i mere end 6 måneder, indtræder den suppleant, der har flest 

stemmer, i dennes sted i bestyrelserne. 

 

Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har forfald af indtil 6 

måneders varighed, har den suppleant, som har fået flest stemmer, 

ret til at træde i det forbrugervalgte bestyrelsesmedlems sted, 

såfremt denne og/eller bestyrelsen anmoder derom. 

 

Bestyrelsen foranlediger anmeldelse af ændringer i bestyrelsens 

sammensætning til Erhvervsstyrelsen jf. pkt. 1.2.  

 

Ændringer i bestyrelsens sammensætning, offentliggøres på 

www.fanoevand.dk 

 

9.2 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for et 

forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, der udtræder, gennemføres 

suppleringsvalg af et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem og 2 

suppleanter inden 6 måneder efter udtrædelsen. 

 

Såfremt fristen for gennemførelse af suppleringsvalget er kortere 

end 6 måneder før et ordinært valg, vælges de(t) forbrugervalgte 

bestyrelsesmedlem og suppleanter først ved det ordinære valg af 

forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

  



10. Godkendelse 

 

10.1 Valgregulativet er godkendt og vedtaget af Fanø Vand A/S’ 

bestyrelse den 21. april 2017. 

 

 

 

_______________________                ______________________ 

 Kaj Svarrer                                          Oluf Holm 

formand                                              næstformand 

 

 

 _______________________                ______________________ 

Mogens Brinch                                     Poul Erik Jensen 

 

 

 

_______________________               _______________________ 

Ejvind Johannes Andersen                   Claus Skovbjerg 
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Kjeld Silkjær Nielsen 

  

 


