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Indledning 
I henhold til reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. 

bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012, som senest ændret ved 

bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012, skal der vælges to 

forbrugerrepræsentanter iblandt forbrugerne i de to selskaber. 

BlueKolding-koncernen ønsker, at valget af de to forbrugerrepræsentanter også 

gælder til bestyrelserne i de koncernforbundne selskaber BlueKolding A/S, 

BlueKolding Energiproduktion A/S og BlueKolding Holding A/S. De fem 

førnævnte koncernforbundne selskaber er herefter i valgregulativet benævnt 

”Selskaberne”. 

 

1. Formål og baggrund 
 
 

1.1. Nærværende regulativ fastsætter de nærmere regler for valg af 

forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Selskaberne. 

1.2. Forbrugervalg afholdes i overensstemmelse med nærværende 

valgregulativ, Selskabernes vedtægter og den til enhver tid gældende 

lovgivning. 

1.3. Selskabernes vedtægter indeholder de overordnede rammer for valg af 

forbrugerrepræsentanter, mens nærværende valgregulativ indeholder 

detaljerede bestemmelser og en nærmere præcisering af valgets 

gennemførelse. I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og 

valgregulativet, har vedtægterne forrang forud for valgregulativet. 

 

1.4. Som nævnt ovenfor afholdes der fælles valg, hvor forbrugerne i henholdsvis 

BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding Vand A/S kan stemme på de samme 

kandidater. De to valgte forbrugerrepræsentanter anmeldes efter 
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valghandlingens gennemførelse som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i 

Selskaberne og registreres som sådanne i Erhvervsstyrelsens register. 

Ved det fælles forbrugervalg vælges endvidere op til tre suppleanter for 

bestyrelsesmedlemmerne. Disse suppleanter angives i valgprotokollen, men 

anmeldes ikke til Erhvervsstyrelsen. Suppleanterne er ikke personlige, men i 

tilfælde af en forbrugerrepræsentants varige forfald indkaldes suppleanterne i 

rækkefølge efter opnået stemmeantal. 

1.5. BlueKolding Spildevand A/S’ daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre 

valget. Praktiske opgaver i forbindelse med afholdelsen af valget løses af en 

nærmere udpeget del af medarbejderstaben i BlueKolding A/S med eventuel 

bistand fra eksterne rådgivere og leverandører. 

De siddende bestyrelser i Selskaberne træffer de helt overordnede og principielle 

beslutninger, som måtte opstå i forbindelse med afholdelsen af forbrugervalget, 

men kan udpege et særligt udvalg (herefter ”Valgudvalg”) til at behandle 

konkrete spørgsmål til valgets gennemførelse og spørgsmål fra forbrugerne om 

forståelse af valgregulativet mv. Valgudvalget serviceres af den daglige ledelse. 

1.6. Valgdokumentation skal opbevares i fem år. 

 

2. Valgret og forbrugerstatus 
 

2.1. Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager vand- 

og/eller spildevandsydelser fra BlueKolding Vand A/S og/eller BlueKolding 

Spildevand A/S, herunder fysiske eller juridiske personer, der har kontraktligt 

medlemskab, jf. Betalingslovens §7a. 

 

Forbrugeren forstås som den fysiske eller juridiske person, der i praksis aftager 

ydelsen til eget forbrug, uanset om forbrugeren er ejer eller lejer af den faste 

ejendom, hvorfra forbruget finder sted, og uanset om der sker individuel 
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afregning overfor lejeren. For lejere af fast ejendom er det en betingelse for at 

opnå forbrugerstatus og dermed stemmeret, at der er permanent 

bopælsadresse/hjemstedsadresse på den ejendom, hvorfra der aftages vand- 

og/eller spildevandsydelser til eget forbrug. Selskaberne kan i den forbindelse 

lægge de offentlige registreringer i Folkeregisteret og CVR-registeret til grund. 

 

2.2. Ejere af tilsluttede ejendomme opfordres til at informere deres eventuelle 

lejere om valget. 

2.3. Forbrugerne har én stemme per forsyningsart for hver boligenhed og/eller 

erhvervsejendom, hvorfra forbrugeren aftager vand- og/eller spildevandsydelser 

til eget forbrug. Eksempelvis har en forbruger, der ejer og benytter to 

ejendomme i forsyningsområderne, fire stemmer i alt, såfremt de to ejendomme 

begge er tilsluttet både BlueKolding Vand A/S og BlueKolding Spildevand A/S. 

Såfremt kun én af de to ejendomme er tilsluttet for både vand og spildevand vil 

den pågældende forbruger have i alt tre stemmer. 

2.4. Der kan anset ovenstående kun afgives én stemme per forsyningsart per 

boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere fysiske personer i samme boligenhed 

(ved boligenhed forstås her hus, lejlighed og værelse med køkken og/eller 

bad/toilet). 

 

3. Valgbarhed 
 
3.1. Enhver fysisk person, der er myndig, er valgbar til Selskabernes 

bestyrelser, uanset om den pågældende aftager forsyningsydelser fra 

Selskaberne. 

3.2. Personer, som i forvejen sidder som medarbejdervalgte eller 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, er ikke valgbare. Bestyrelsen 

i Selskaberne kan dog konkret dispensere fra denne bestemmelse, hvis et 

generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, som samtidig er medlem af 
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byrådet, har meddelt, at den pågældende ikke stiller op ved det næste 

kommunalvalg. 

 

4. Information om valget 
 

4.1. Selskaberne offentliggør information om valget på BlueKolding A/S’ 

hjemmeside. Informationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og hvordan 

valget gennemføres. Selskaberne kan derudover beslutte at informere om valget 

på anden måde for at sikre, at Selskabernes forbrugere får information om 

valget. 

4.2. Selskaberne informerer om valget inden valgets gennemførelse. Denne 

information omfatter mindst: 

• procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om 

valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur 

• henvisning til nærværende valgregulativ og 

• henvisning til vandselskabets hjemmeside. 

4.3. Selskaberne informerer inden starten af valgperioden om proceduren for 

afholdelse af valget. Denne information omfatter mindst: 

• navne og adresser på de opstillede kandidater 

• tidspunktet for afstemningen 

• oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde 

• oplysning om stemmeberettigelse 

• henvisning til nærværende valgregulativ 

• henvisning til selskabets hjemmeside. 
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5. Opstilling af kandidater 
 

5.1. Bestyrelsen/Valgudvalget kan opfordre kandidater til at stille op. Skema til 

anmeldelse af kandidater kan rekvireres hos Selskaberne. 

5.2. Forslag til kandidater skal være modtaget hos Selskaberne senest 20 dage 

efter annonceringen af valget. 

5.3. Kandidater skal på kandidatanmeldelserne erklære sig villige til at modtage 

valget. Kandidater skal desuden være villige til at indtræde som suppleanter, 

hvis kandidaten ikke opnår tilstrækkeligt antal stemmer til at blive valgt til 

bestyrelsen. 

5.4. Personer, der ønsker at opstille som kandidat, skal indlevere underskrift fra 

25 fysiske og myndige personer, som er forbrugere/aftagere af 

forsyningsydelser fra Selskaberne. De må ikke være nærmeste familie, dvs. 

ægtefælle/sambo, børn eller forældre. Kandidaten underskriver en tro- og love-

erklæring på, at stillerne ikke er nærmeste familie. 

5.5. Bestyrelsen/Valgudvalget konstaterer, hvorvidt de opstillede kandidater er 

valgbare. 

5.6. Hvis der ved udløbet af den i punkt 5.2 nævnte frist kun er anmeldt det 

antal kandidater, der skal vælges til Selskabernes bestyrelser, betragtes 

kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaterne opfylder 

valgbarhedsbetingelserne. 
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6. Rettigheder og pligter 
 

6.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. bl.a. selskabslovens §115. 

Forbrugerrepræsentanterne kan derfor ikke varetage forbrugernes interesse, 

men skal principielt alene varetage Selskabernes interesse. 

Forbrugerrepræsentanterne kan oplyse de øvrige bestyrelsesmedlemmer om 

forbrugernes holdning til forskellige tiltag i vandselskabet. 

Forbrugerrepræsentanterne er underlagt samme regler om tavshedspligt som 

de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Drøftelser, materiale og konklusioner fra 

bestyrelsesmøder er omfattet af tavshedspligt, og kan derfor ikke videregives af 

forbrugerrepræsentanterne til andre. 

6.2. Forbrugerrepræsentanterne har disse rettigheder: 

• Ret til at forlange indkaldelse til møde samt taleret i forbindelse med 

bestyrelsens møder på lige vilkår med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

• Stemmeret på lige vilkår med de øvrige (menige) 

bestyrelsesmedlemmer. 

• Ret til at få deres mening ført til referat. 

• Adgang til at gennemgå samme interne materiale som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

• Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

6.3. Forbrugerrepræsentanterne har disse forpligtelser: 

• Ansvar, herunder både i strafferetlig og erstatningsretlig forstand. 
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• Tavshedspligt, den samlede bestyrelse råder selv over tavshedspligten, 

jf. selskabslovens § 132. 

7. Valgperiode 
 
7.1. Forbrugerrepræsentanterne vælges som udgangspunkt for fire år ad 

gangen, idet forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne 1. januar i 

året efter afholdelsen af valget eller på en anden i forbindelse med det 

pågældende forbrugervalg konkret annonceret dato. 

 

7.2. Uanset det i pkt. 7.1 anførte kan et flertal i Selskabernes bestyrelse dog til 

enhver tid forlange, at der gennemføres et nyt forbrugervalg, således at de ved 

det nye forbrugervalg valgte kandidater indtræder i bestyrelserne i stedet for de 

forbrugerrepræsentanter, der som udgangspunkt var valgt for de næste 4 år, jf. 

pkt. 7.1. 

8. Valgets gennemførelse 
 
8.1. Valget gennemføres ved elektronisk stemmeafgivning. 

8.2. Nærmere regler om afgivelse af stemmer ved elektronisk valg afhænger af 

det elektroniske medium. 

8.3. Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat 

og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. I forbindelse med 

udfærdigelsen af valgprotokollen foretages der stikprøvekontrol af, om der er 

afgivet stemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2. I det 

omfang en forbruger måtte have afgivet flere stemmer, end forbrugeren er 

berettiget til, anses alle de af forbrugeren afgivne stemmer for ugyldige. Der 

indhentes herudover en erklæring fra revisor om valgets gennemførelse. 

8.4. Den kandidat, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentant 

til Selskabernes bestyrelser. Den kandidat, som får næstflest stemmer, er tillige 

valgt som forbrugerrepræsentant til Selskabernes bestyrelser. De kandidater, 
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som får 3., 4. og 5. flest stemmer, er valgt som henholdsvis 1., 2. og 3. 

suppleant. I tilfælde af stemmelighed afgøres det pågældende valg ved 

lodtrækning. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver 

bestyrelsen meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om 

deres valg. 

8.5. Valgresultatet offentliggøres på BlueKolding A/S’ hjemmeside. 

9. Udtræden af selskabernes bestyrelse 
 
9.1. Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder eller har forfald af indtil seks 

måneders varighed, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer, i 

forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen, såfremt 

forbrugerrepræsentanten/bestyrelsen anmoder derom. Bestyrelsen foranlediger 

anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.2. Ændringer i 

bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabernes hjemmeside. 

9.2. Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en 

forbrugerrepræsentant, der udtræder eller har forfald i mere end seks måneder, 

gennemføres suppleringsvalg af det nødvendige antal forbrugerrepræsentanter 

og suppleanter inden seks måneder efter, at Selskaberne ikke længere opfylder 

kravet om valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. 

Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i 

overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ. 

10. Klager 
 
10.1. Klager over valget skal skriftligt indgives til bestyrelserne/valgudvalget 

inden otte dage efter offentliggørelsen af valgresultaterne. 

10.2. Bestyrelserne/Valgudvalget træffer endelig afgørelse om eventuelle klager 

senest 14 dage efter offentliggørelsen af valgresultaterne. 
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11. Godkendelse 
 

11.1. Valgregulativet er udarbejdet og vedtaget af bestyrelserne i BlueKolding 

Spildevand A/S og i BlueKolding Vand A/S i henhold til selskabernes vedtægter. 

 
 
 

 

 
 


