
 
 

 

 

Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter 

Forbrugerrepræsentantens rolle og stilling i bestyrelsen jf. Bek. nr. 772/2012 med tilfø-
jelse i Bek. nr. 812/2012 – Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber 
(bkg. § 3, stk. 2). 
 
Det fremgår eksplicit af forbekg.’s § 3, stk. 2, at forbrugerrepræsentanterne skal tildeles 
samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Forbrugerrepræsentanternes rolle i bestyrelsen er ikke at være partsrepræsentanter for 
forbrugerne. 
Derimod skal forbrugerrepræsentanterne til opfyldelsen af deres hverv handle i vand-
selskabets interesser. Dette følger af selskabslovens krav om, at bestyrelsesmedlem-
merne i deres virke alene skal varetage selskabets interesser. 
 
Da forbrugerne er aftagere af vandselskabets ydelser, vil der dog i nogle tilfælde, her-
under fx i forbindelse med takstfastsættelse, være et naturligt modsætningsforhold imel-
lem vandselskabet og forbrugerrepræsentanten. Forbrugerrepræsentantens tilstedevæ-
relse i sådanne tilfælde sker med henblik på at skabe bedre sikkerhed for, at forbruger-
nes interesser kommer til orde i forbindelse med vandselskabets beslutninger.  
Af samme årsag vil forbrugerrepræsentanten ikke være inhabil i relation til afgørelser, 
hvor vandselskabets interesser ikke er forenelige med forbrugernes, med mindre der er 
tale om en konkret sag, som alene vedrører den pågældende forbrugers private forhold. 
 
Vedrørende forbrugerrepræsentantens rettigheder gælder samme rettigheder, som 
gælder for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Således har forbrugerre-
præsentanten under alle omstændigheder disse rettigheder: 

• Ret til at indkalde, møde og tale i forbindelse med bestyrelsens møder på lige vil-
kår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

• Stemmeret på lige vilkår med de øvrige (menige) bestyrelsesmedlemmer. 

• Ret til at få sin mening ført til referat. 

• Tegningsret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
• Adgang til at gennemgå samme interne materiale som de øvrige bestyrelses-

medlemmer. 
• Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

• Ret til samme valgperiode som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 

Forbrugerrepræsentanterne er ligeledes underlagt samme forpligtelser som de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, herunder fx: 

• Forbrugerrepræsentanten er underlagt samme ansvar som de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer, herunder både i strafferetlig og erstatningsretlig forstand. 

 



 
 

Der tages således ikke som udgangspunkt hensyn til, at forbrugerrepræsentanten ikke 
nødvendigvis er i besiddelse af samme sagkundskab eller bestyrelseserfaring som de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer i relation til ansvar for bestyrelsesfejl og lignende. 

• Forbrugerrepræsentanten er underlagt samme tavshedspligt som de øvrige be-
styrelsesmedlemmer. 

 
Den samlede bestyrelse råder selv over tavshedspligten, jf. selskabslovens § 132. 
Sædvanligvis er alle bestyrelsens beslutninger omfattet af tavshedspligten, med mindre 
bestyrelsen ved flertalsbeslutning konkret har truffet beslutning om, hvilke oplysninger, 
der er undtaget fra tavshedspligten. 
 
Tavshedspligten hindrer forbrugerrepræsentanten i at foretage generel orientering til 
forbrugerne om bestyrelsens arbejde. Kun de oplysninger, som bestyrelsen har beslut-
tet, at der ikke er omfattet af tavshedspligten, kan forbrugerrepræsentanten viderefor-
midle. 
 
Som en modifikation til forbekg.’s § 3, stk. 2, må der dog gælde særlige rettigheder for 
forbrugerrepræsentanter i relation til repræsentantens afsættelse. 
Selvom det ikke fremgår eksplicit af forbekg., må det dog antages, at forbrugerrepræ-
sentanterne alene kan afsættes af forbrugerne. I modsat fald ville der være risiko for, at 
vandselskaber kunne omgå kravene til forbrugerrepræsentation i forbekg. ved, at gene-
ralforsamlingen afsatte forbrugerrepræsentanten. Det skal understreges, at det forment-
ligt vil være overordentlig vanskeligt at fastsætte konkrete regler i et valgregulativ om 
forbrugernes mulighed for at afsætte den valgte repræsentant. 
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