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1. Formål og baggrund 

1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af 

forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Provas-Haderslev Vand a/s, CVR-nr. 

32882285, og Provas-Haderslev Spildevand a/s, CVR-nr. 32882277 (hver for sig 

benævnt "Selskab" og tilsammen "Selskaber(ne)"). 

 

1.2 Ifølge pkt. 7.1 i Selskabernes vedtægter gennemføres ovennævnte valg 

(herefter benævnt "Valget") som fælles valg for Selskabernes bestyrelser. Det 

vil sige, at de valgte forbrugerrepræsentanter skal sidde i bestyrelserne for 

Selskaberne. 

  

1.3 Selskabernes forbrugere har ret til at vælge 2 forbrugerrepræsentanter og op til 

10 suppleanter til Selskabernes bestyrelser. 

 

1.4 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 

om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 

 

2. Selskabernes vedtægter samt lovgivningen i øvrigt 

2.1 Valget afholdes i overensstemmelse med Selskabernes vedtægter og 

 den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 772 af 16. 

 juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, som regulerer Selskaberne.  

 

2.2 I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og valgregulativet, har 

 vedtægterne forrang. 

 

3. Valgperiode  

3.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valg 

 er gennemført mellem august 2013 og oktober 2013.  

 

3.2 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne i Selskaberne på den 

førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

 

4. Stemmeberettigede enheder 

4.1 Stemmeberettiget til Valget i Selskaberne er 

 

a) en boligenhed med  

▪ individuel afregning til Selskaberne,  

▪ som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager 

forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne, 

 

b) en erhvervsenhed med  

▪ individuel afregning til Selskaberne,  

▪ som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager 

forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne 
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c) en bolig- eller erhvervsenhed  

▪ uden individuel afregning til Selskaberne,  

▪ som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager 

forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne, 

▪ forudsat den pågældende bolig- eller erhvervsenhed fremviser et 

kundenummer, som kan rekvireres ved at udfylde en blanket på 

Selskabernes hjemmeside.  

 

[Eksempelvis et parcelhus eller en lejlighed registeret som 

forbruger hos et Selskaberne] 

 

4.2 Hver stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenhed, jf. pkt. 4.1, kan afgive 

 en stemme i alt. Hvis et Selskab eller Selskaberne modtager flere stemmer fra 

 en stemmeberettigede erhvervs- eller boligenhed, jf. pkt. 4.1, er kun den først 

 modtagne stemme gyldig. Fysiske og juridiske personer kan maksimalt afgive 

 ti stemmer pr. fysisk eller juridisk person.  

 

4.3 Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegnings-

 berettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register eller ved fuldmagt. 

 

5. Valgledelse og valgudvalg 

5.1 Selskabernes direktør(er) udpeger en valgleder, der forestår den overordnede 

 ledelse af forbrugervalget. Valglederen påser, at Valget afholdes i 

 overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette 

 valgregulativ. Valglederen afgiver en erklæring om  Valgets lovlighed til 

 referatet, jf. pkt. 5.3. 

 

5.2 Valglederen har det overordnede ansvar for Valgets gennemførelse og træffer 

 alle beslutninger angående ledelsen af Valget, herunder vedrørende valgbarhed 

 og stemmeret. Valglederen har herudover ansvaret for, at de valgte 

 forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i 

 forbindelse med deres indtræden i bestyrelserne. 

 

5.3 Valglederen foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af 

betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, 

skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år og være offentligt tilgængelige 

for Selskabernes ledelser, Selskabernes ejerkreds samt stemmeberettigede 

enheder, jf. pkt. 4. 

 

6. Tidspunktet for Valgets afholdelse  

6.1 Valglederen fastsætter en periode for Valgets afholdelse i overensstemmelse 

 med valgregulativet og Selskabernes vedtægter. 

 

7. Valginformation 

7.1 Selskaberne informerer om Valget i god tid inden den første dag, der kan afgives 

stemme. Forbrugere informeres om Valget gennem annoncering i den lokale 

presse og opslag om Valget på Selskabernes hjemmesider.  
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7.2 Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger: 

• Oplysning om hvornår Valget gennemføres,  

• Valgtypen, herunder at Valget er direkte,  

• Opfordring til, at bringe kandidater i forslag samt proceduren for opstilling 

af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af 

kandidatur, 

• Henvisning til nærværende valgregulativ og  

• Henvisning til Selskabernes hjemmeside. 

 

 

7.3 I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om 

 valghandlingen, herunder fx oplysning om valgledelse og stemmeoptælling 

 samt oplysninger om bestyrelseshvervet for de pågældende forbruger-

 repræsentanter. 

 

8. Opstilling af kandidater 

8.1 Valglederen skal i overensstemmelse med pkt. 7.1 opfordre alle 

 stemmeberettigede enheder til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i 

 forslag samt oplyse om kravene til valgbarhed. 

 

8.2 Alle fysiske personer, som er myndige, kan stille op som kandidater til Valget. 

  

 Et generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke 

samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne.  

 

8.3 En kandidat bringes i forslag af mindst ti stemmeberettigede  

 bolig-/erhvervsenheder via en stillerliste, der kan hentes vederlagsfrit på 

 Selskabernes adresse eller downloades via Selskabernes hjemmeside. 

 Kandidater skal på stillerlisten erklære sig villige til at modtage valg både som 

 bestyrelsesmedlem og  suppleant. 

 

8.4 Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 14 dage efter 

 udsendelse af valginformation.  

 

8.5 Valglederen træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er 

 valgbare. Valglederen påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på 

 Selskabernes hjemmeside samt i den lokale presse i overensstemmelse med pkt. 

 9.2 nedenfor. 

 

8.6 Såfremt antallet af rettidigt foreslåede kandidater ikke overstiger det 

 antal bestyrelsesmedlemmer, der af de stemmeberettigede enheder skal vælges 

 til Selskabernes bestyrelse, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af 

 selve valghandlingen (fredsvalg). 

 

8.7 Såfremt antallet af rettidigt foreslåede kandidater overstiger det antal 

 bestyrelsesmedlemmer, der af de stemmeberettigede enheder skal vælges til 

 Selskabernes bestyrelser, udfærdiges der elektronisk opstilling af kandidaterne 

 i alfabetisk rækkefølge. 

 

8.8 Kandidatliste offentliggøres herefter i Selskabernes forsyningsområde samt på 

 Selskabernes hjemmeside. 
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9. Valgmateriale 

9.1 Valglederen påser, at der udfærdiges og offentliggøres valgmateriale og 

valginformation i overensstemmelse med pkt. 7. Valglederen sørger for, at 

valgmateriale offentliggøres senest 14 dage inden den første dag, der kan 

afgives stemme.  

 

9.2 Valgmaterialet skal indeholde: 

• elektronisk opstilling med angivelse af samtlige foreslåede kandidater i 

alfabetisk orden,  

• en beskrivelse af valgproceduren, 

• oplysning om fristen for afgivelse af stemme via Selskabernes hjemmesiden 

• vejledning i korrekt stemmeafgivelse. 

 

10. Valget 

10.1 Valget gennemføres ved elektronisk stemmeafgivelse i inden for den tidsperiode, 

 der er fastsat for valgets afholdelse, jf. pkt. 6. 

 

10.2 Elektronisk afstemning 

Den elektroniske afstemningsprocedure er tilgængelig på Selskabernes 

hjemmeside. Afstemningsproceduren beskrives nærmere på hjemmesiden. 

 

10.3 Stemmeberettigede kan modtage vejledning om elektronisk stemmeafgivning 

 ved fysisk fremmøde hos  Selskaberne  inden for normal åbningstid.  

 

11. Optælling 

11.1 Umiddelbart efter udløbet af afholdelsen af Valget foretages optælling af de 

 modtagne, gyldige stemmer. 

 

11.2 Optællingen foretages af den af Selskabernes revisor(e). 

 

11.3 Selskabernes revisor(e) udarbejder en protokol over valgresultatet, som 

 godkendes af valglederen. 

 

12. Resultat 

12.1 De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som 

 forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. I tilfælde af 

 stemmelighed træffer Selskabernes revisor(e) afgørelse ved lodtrækning. De 

 resterende kandidater, der har opnået stemmer, er valgt som suppleanter for 

 forbrugerrepræsentanterne, i en prioriteret rækkefølge efter stemmeantal. Der 

 kan vælges op til ti suppleanter.  

 

12.2 Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgledelsens godkendelse ved 

 annoncering i den lokale presse og på Selskabernes hjemmeside. 

 

13. Klage over valget 

13.1 Klage over Valget skal skriftligt indgives til Selskaberne inden 14 efter 

 resultatets annoncering. 

 

13.2 Valglederen træffer i samarbejde med Selskabernes revisor(e) eller endelig 

 afgørelse om klagen. 
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14. Udtræden 

14.1 Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed skal vedkommende udtræde af 

Selskaberne bestyrelse og erstattes af en suppleant. Samme er gældende, hvis 

der sker forfald af anden årsag.  

 

14.2 Findes der ingen suppleant, afholdes suppleringsvalg således, at der vælges en 

repræsentant for den resterende del af valgperioden, hvis perioden til næste 

valg ikke er kortere end seks måneder. Det samme gør sig gældende i tilfælde 

af en forbrugerrepræsentants forfald af mere end seks måneders varighed.  

 

14.3 Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette 

 valgregulativ. 

 


