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FORBRUGERVALG / VALGREGULATIV 

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER  
1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Jammerbugt Forsyning A/S, CVR 

nr. 32657540, herefter "Selskabet". 

Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse 

i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgø-

relse nr. 772 af 16. juni 2012, ændret ved bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012.  

1.2 Selskabets forbrugere har ret til forbrugerrepræsentation i Selskabets bestyrelse i henhold til 

de til enhver tid gældende regler herom. Dette betyder, at Selskabets forbrugere har ret til 2 for-

brugervalgte bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter til Selskabets bestyrelse. Hvis Selska-

bets medarbejdere efter selskabslovens § 140 har ret til medarbejderrepræsentation i Selska-

bets bestyrelse og udnytter denne ret, nedsættes antallet af forbrugervalgte bestyrelsesmed-

lemmer fra 2 til 1 og antallet af forbrugervalgte suppleanter fra 4 til 2. 

Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, at de 

valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med 

deres indtræden i bestyrelsen.  

De praktiske opgaver i forbindelse med valget kan delegeres til et valg-udvalg eller til direktø-

ren, som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregu-

lativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af 

bestyrelsen.  

2. VALGRET  
2.1 Stemmeberettigede er vandselskabets forbrugere, som er enhver fysisk eller juridisk person, 

der er over 18 år og aftager vand-/kloakydelser fra Selskabet til eget forbrug. 

2.1.1 Ved ”kloakydelser” forstås ydelser vedrørende transport, behandling og rensning af spilde-

vand. 

2.1.2 Ved ”vandydelser” forstås ydelser vedrørende indvinding og forsyning med drikkevand.  

2.2 Vandselskabets forbrugere kan opdeles i to grupper, henholdsvis vandselskabets kunder og 

brugere.  

2.2.1 Ved ”kunder” forstås den del af vandselskabets forbrugere, som aftager vandselskabets 

ydelser, og som har ”egen” vandmåler til brug for afregning med vandselskabet. Aftagere omfat-

tet af Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug, bekendtgørelse nr. 837 af 27. 

november 1998, er også kunder.  
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Forbrugere, der udelukkende har individuel afregning på baggrund af lokal aftale eller lokale be-

stemmelser, er også kunder. Det gælder også, selvom udlejer fortsat hæfter for forbrugeren. 

2.2.2 Ved ”brugere” forstås den del af vandselskabets forbrugere, som aftager vandselskabets 

ydelser, og som IKKE har ”egen” vandmåler. Brugere aftager typisk vand- og spildevandsforsy-

ningsydelser via andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller anden udlejer. 

2.3 En stemmeberettiget kunde eller bruger kan afgive én stemme pr. husstand eller erhvervs-

ejendom, denne råder over.  

2.3.1 Ved ”husstand” forstås et parcelhus, rækkehus, stuehus til landbrugsejendom, etagebolig, 

andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus m.v. med selvstændig vandmåler. 

2.3.2 Ved ”erhvervsejendom” forstås ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene, 

dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejen-

domme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der har selvstæn-

dig vandmåler og/eller er tilsluttet kloaknettet. 

2.3.3 Hvis der er flere fysiske personer, som er knyttet til en husstand, må disse indbyrdes af-

tale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer inden for egne tegnings-

regler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende erhvervsejen-

domme.  

3. VALGBARHED  
3.1 Enhver fysisk person er valgbar til Selskabets bestyrelse, forudsat den pågældende er myn-

dig og leverer en liste med 10 stillere, som alle er forbrugere hos Selskabet.   

3.2 Personer, som i forvejen sidder som medarbejdervalgte eller generalforsamlingsvalgte be-

styrelsesmedlemmer, må trække sig fra bestyrelsen som medarbejdervalgt eller generalforsam-

lingsvalgt bestyrelsesmedlem for at opnå valgbarhed. 

Bestyrelsen i Selskabet kan dog konkret dispensere fra denne bestemmelse i den situation, 

hvor et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, som samtidig er medlem af Byrådet, har 

meddelt, at den pågældende ikke stiller op ved det næste kommunalvalg. En sådan kandidat 

kan stille op til forbrugervalget under forudsætning af bestyrelsens godkendelse, i hvilket til-

fælde det pågældende bestyrelsesmedlem vil være afskåret fra at deltage i bestyrelsens eller 

valgudvalgets behandling af sager, som på nogen måde vedrører det pågældende forbruger-

valg. 

4. RETTIGHEDER OG PLIGTER  
4.1 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmed-

lemmer i Selskabet, jf. selskabsloven m.v. 
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5. VALGDATO, VALGPERIODE M.V. 
5.1 Selskabets daglige ledelse fastsætter dato og en periode for forbrugervalgets afholdelse i 

overensstemmelse med dette valgregulativ og Selskabets vedtægter. Selskabets daglige le-

delse skal drage omsorg for, at der bliver udarbejdet dokumentationsmateriale fra valget, hvor 

alle forhold af betydning, herunder referater, findes. 

5.2. Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted. Valgperioden følger perioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i 

Selskabet. 

6. INFORMATION OM VALGET  
6.1 Selskabet offentliggør information om valget på Selskabets hjemmeside, www.jfas.dk. Infor-

mationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og hvordan valget gennemføres. Selskabet 

kan derudover beslutte at informere om valget på anden måde for at sikre, at vandselskabets 

forbrugere får information om valget.  

6.2 Selskabet informerer om forbrugervalget senest 12 uger inden forbrugervalgets gennemfø-

relse. Denne information omfatter mindst: 

a) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgi-

velse af kandidatur, 

b) henvisning til dette valgregulativ, og 

c) henvisning til vandselskabets hjemmeside, hvor der er information om forbrugervalg. 

6.3 Meddelelse om kandidatur til forbrugerrepræsentation i Selskabets bestyrelse inklusiv stiller-

liste skal være Selskabet i hænde senest 6 uger inden forbrugervalgets gennemførelse.  

6.4 Selskabet informerer på Selskabets hjemmeside og evt. i lokale medier senest 4 uger inden 

udløbet af valgperioden om proceduren for afholdelse af valget. Denne information omfatter 

mindst: 

a) navne på de opstillede kandidater, 

b) tidspunktet for afstemningen, 

c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde (brev/elektronisk afstemning el-

ler afholdelse af valgmøde), 

d) oplysning om stemmeberettigelse, 

e) henvisning til nærværende valgregulativ, og 

f) henvisning til selskabets hjemmeside. 
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7. VALGETS GENNEMFØRELSE  
7.1 Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabets 

hjemmeside i valgperioden. 

7.2 Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabets hjemmeside under 

forbrugervalg foretager login med kundenummer og adgangskode, eller NemId. Efter login har 

den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme.  

Stemmeberettigede forbrugere, som ikke har et kundenummer, kan på Selskabets hjemmeside 

rekvirere kundenummer og adgangskode til brug for afgivelse af stemme i forbindelse med valg 

af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse. 

En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt. 

Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabets 

adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabets normale åbningstid vil 

kunne afgives stemme. 

7.3 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i Selskabets 

bestyrelse. De kandidater, som får tredje- og fjerdeflest stemmer, er valgt som hhv. 1., 2., 3. og 

4. suppleant. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

Ved stemmelighed mellem 2 kandidater afgør Selskabets revisor ved lodtrækning, hvilken af 

kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentanter samt 1., 

2., 3. og 4. suppleant. Den kandidat, der ”taber” lodtrækningen, er herefter valgt ”på næste 

plads” som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. suppleant – eller ikke valgt. 

Efter optællingen er godkendt, giver bestyrelsen meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentan-

ter og suppleanter om deres valg.  

7.4 Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.  

7.5 Klage over valget skal indgives til Selskabet senest 8 dage efter resultatets annoncering. 

Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse om klagen.  

 

8. INDTRÆDEN OG UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN 
8.1 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen ved førstkommende ordinære general-

forsamling  efter forbrugervalget.  

8.2 Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, indtræder 

1. suppleant i forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen.  

Såfremt 1. suppleanten ikke har mulighed for at indtræde i bestyrelsen på det pågældende tids-

punkt, indtræder i stedet 2. suppleant og så fremdeles, indtil der ikke er flere suppleanter.  
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Hvis en forbrugerrepræsentant har forfald af indtil 6 måneders varighed, har 1. suppleant ret til 

at træde i forbrugerrepræsentantens sted, såfremt bestyrelsen anmoder derom.  

Hvis 1. suppleant ikke har mulighed herfor, indtræder 2. suppleant og så fremdeles som beskre-

vet ovenfor. 

Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabets hjemmeside. 

9. SUPPLERINGSVALG 
9.1 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugerrepræsentant, der 

udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, gennemføres suppleringsvalg af en forbruger-

repræsentant og 1-4 suppleanter inden 6 måneder efter (i) udtrædelsen eller (ii) forbrugerrepræ-

sentantens forfald har haft en varighed på 6 måneder.  

9.2 Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i Selskabets vedtægter og dette valgregula-

tiv. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med prin-

cipperne i dette valgregulativ. 

10. GODKENDELSE  
10.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 27. april 2017.  

 

 

Gældende valgregulativ 

 

Godkendt den 27. april 2017 

Bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S 

 

 

Lars Holt       Per Halsboe-Larsen 

Bestyrelsesformand      Næstformand 

 


