Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
1. Formål og baggrund

1.1 Nærværende valgregulativ (”Valgregulativet”) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for
Sønderborg Vandforsyning A/S, CVR nr. 31875439 og vedtægterne for Sønderborg
Spildevandsforsyning A/S, CVR nr. 31875722 ("Selskaberne").
1.2 Valgregulativet fastlægger reglerne for fælles valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes
bestyrelser i henhold til vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelsesgrundlag og eventuelle
administrative retningslinjer.
1.3 Det forventes, at de 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt tillige vil blive
tilbudt at blive valgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i de øvrige selskaber i
Sønderborg Forsyning-koncernen:
- Sønderborg Forsyning Holding A/S (CVR nr. 32286909)
- Sønderborg Forsyningsservice A/S (CVR nr. 31875544)
- Sønderborg Affald A/S (CVR nr. 31875560)
- Nordborg Kraftvarmeværk A/S (CVR nr. 31875846)
- Østerlund Varme A/S (CVR nr. 31875773)

1.4

Ifølge pkt. 9 i Selskabernes vedtægter skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter. For at
imødegå risikoen for nødvendigheden af afholdelse af et yderligere forbrugervalg midt i
valgperioden, vælges endvidere op til 4 suppleanter for forbrugerrepræsentanterne.

2.

Selskabernes vedtægter

2.1

Selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter, idet
Valgregulativet – udover en gentagelse af disse hovedbestemmelser – indeholder en nærmere
uddybning og præcisering af den tekniske gennemførelse af valget.

2.2

I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og Valgregulativet, har vedtægterne
forrang forud for Valgregulativet.
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3.

Valgtidspunkt

3.1

Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i maj eller juni 2013 og herefter hvert 4. år i
perioden mellem april og juni.

3.2

Valgudvalget fastsætter den endelige periode, hvor valget afholdes, jf. pkt. 7.1.

3.3

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.

3.4

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den 1. januar i året efter afholdelsen af
valget.

4.

Forbrugernes valgret

4.1

Valgret har Selskabernes forbrugere, som har forbrugerstatus senest en måned før valgdatoen,
jf. pkt. 6.1.

4.2

Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager vand- og/eller
spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra Sønderborg Vandforsyning A/S og/eller
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S.

4.3

Stemmeberettigede til forbrugervalget (med forbrugerstatus) i Selskaberne er Selskabernes
kunder og brugere:
a) Kunder på spildevandsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom,
der på basis af fysisk tilslutning til kloaknettet, kontraktligt medlemsskab eller
tømningsordning, modtager afregning for spildevandsforsyningsydelser direkte fra
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S. Kunder på vandforsyningsområdet er de fysiske
og juridiske personer, som ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til
vandforsyningsnettet – eller på basis af en truffen beslutning om individuel afregning –
modtager afregning for vandforsyningsydelser direkte fra Sønderborg Vandforsyning
A/S.
b) Brugere er de fysiske og juridiske personer i Selskaberne, der aftager vand- og/eller
spildevandsforsyningsydelser fra Selskaberne til eget forbrug på baggrund af, at de som
lejere, andelsbolighavere, plejehjemsbeboere eller lignende vedvarende råder over og
benytter vandforsyningsinstallationer, som i sidste ende forsynes af Sønderborg
Vandforsyning A/S, og/eller vedvarende råder over og benytter afløbsinstallationer,
hvorfra spildevandet i sidste ende afledes/bortskaffes af Sønderborg
Spildevandsforsyning A/S.
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Selskaberne afgør konkret, om en fysisk eller juridisk person kan siges vedvarende at aftage
vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser, som beskrevet ovenfor, idet kortvarige lejemål
på eksempelvis 14-dages basis ikke giver stemmeret.
4.4

Enhver myndig, fysisk person og enhver juridisk person, jf. ovenstående definition, har 1
stemme pr. forsyningsart, som forbrugeren aftager til eget forbrug. Fysiske og juridiske
personer, som ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår dermed ikke ret til at afgive mere end
én stemme pr. forsyningsart, som den pågældende forbruger aftager til eget forbrug. Der kan
kun afgives én stemme pr. forsyningsart pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere
fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed eller værelse, hvor de
pågældende beboere selvstændigt kan siges at aftage vandforsynings- og/eller
spildevandsydelser).

5.

Valgudvalg

5.1

Selskabernes direktør udpeger et valgudvalg (”Valgudvalget”) bestående af økonomichefen
samt 2 medarbejdere, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget
påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes
vedtægter samt dette Valgregulativ. Valgudvalget afgiver en erklæring om forbrugervalgets
lovlighed til referatet, jf. pkt. 5.3.

5.2

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle
beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

5.3

Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning,
herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne
skal opbevares i 5 år og være offentligt tilgængelige for Selskabernes ledelse, Selskabernes
ejerkreds samt stemmeberettigede forbrugere.

6.

Valgdato

6.1

Valgudvalget fastsætter en dato for forbrugervalgets afholdelse (”Valgdatoen”) i
overensstemmelse med Valgregulativet og Selskabernes vedtægter. Valgdatoen
offentliggøres senest 5 uger forud for valgdatoen.

7.

Valginformation

7.1

Inden afholdelsen af et forbrugervalg modtager forbrugerne information om valget.
Valginformationen godkendes af Valgudvalget. Valginformationen fremsendes til
forbrugerne ved brev, e-mail eller tilstilles forbrugerne på anden egnet måde, f.eks.
annoncering i den lokale presse samt gøres tilgængelig på Selskabernes hjemmeside.
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7.2

Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger:


Valgdatoen



Valgtypen, herunder at valget er et direkte, fælles valg, samt valgmåden, herunder at der
afgives stemme ved fremmøde eller pr. brev.



Opfordring til at bringe kandidater i forslag, samt oplysning om
kandidatanmeldelsesskemaer, stillerkrav og stillerlister.



Fristen for rekvirering af brevstemmer og fristen for indsendelse af brevstemmer.

7.3

I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om valghandlingen,
herunder fx oplysning om Valgudvalget og stemmeoptælling samt oplysninger om
bestyrelseshvervet for de pågældende forbrugerrepræsentanter.

8.

Opstilling af kandidater og valgbarhed

8.1

Valgudvalget skal i den i pkt. 7.1 nævnte valginformation, opfordre alle stemmeberettigede
forbrugere til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag samt oplyse om stillerkrav.

8.2

Forslag til kandidater anmeldes på et kandidatanmeldelsesskema, som kan afhentes på
Selskabernes adresse eller downloades fra Selskabernes hjemmeside. Kandidatanmeldelsesskemaet skal være Valgudvalget i hænde senest 21 dage før Valgdatoen.

8.3

En kandidat bringes i forslag af mindst 25 fysiske eller juridiske personer (stillere), som er
stemmeberettigede til forbrugervalget. Stillere anmeldes på en stillerliste, som kan afhentes
vederlagsfrit på Selskabernes adresse eller downloades på Selskabernes hjemmeside.

8.4

Kandidater skal på kandidatanmeldelsesskemaerne erklære sig villige til at modtage valg
både som bestyrelsesmedlem og som suppleant.

8.5

Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare.

8.6

Valgbare kandidater er alle fysiske personer, som er myndige og opfylder stillerkravet, uanset
om vedkommende er forbruger. Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i
et eller flere af Selskaberne, kan vælge at kandidere i forbindelse med et kommende
forbrugervalg. Såfremt et siddende bestyrelsesmedlem stiller op som kandidat ved et
forbrugervalg, vil den pågældende være afskåret fra at deltage i behandlingen af sager, hvor
der skal træffes konkrete beslutninger om det pågældende forbrugervalg. Et
generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde
som repræsentant for forbrugerne, såfremt den pågældende vælges ved et konkret
forbrugervalg.
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8.7

Valgudvalget påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på Selskabernes
hjemmeside samt i den lokale presse inden Valgdatoen.

8.8

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabernes bestyrelse, betragtes
disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg).

8.9

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabernes bestyrelse, udfærdiges
der stemmesedler med angivelse af kandidaterne i alfabetisk rækkefølge.

8.10

Ved rettidig anmeldelse af kun én eller ingen kandidater, annonceres valget igen med
opfordring til kandidatanmeldelse, idet den eventuelt allerede anmeldte kandidat automatisk
optages på kandidatlisten, såfremt valgbarhedsbetingelserne er opfyldt.

8.11

Kandidater forestår selv valgkampagne.

9.

Valgmateriale

9.1

Valgudvalget påser, at der udfærdiges valgmateriale til forbrugerne senest 14 dage før
Valgdatoen.

9.2

Materialet skal indeholde:


Valgdatoen,



stemmeseddel med angivelse af samtlige foreslåede kandidater i alfabetisk orden,



en beskrivelse af valgproceduren,



vejledning i korrekt stemmeafgivelse, og



oplysning om fristen for indsendelse af stemmesedlen ved brevafstemning,

10.

Valget

10.1

Valget gennemføres ved fremmødevalg, dog med mulighed for afgivelse af stemme pr. brev
inden Valgdatoen.

10.2

Forbrugere, som ønsker at afgive brevstemme, skal senest 5 dage før Valgdatoen rette
henvendelse til Selskaberne på adressen Ellegaardvej 8, 6400 Sønderborg, enten ved
fremmøde, brev eller e-mail og anmode om at modtage valgmateriale.
Side 5 af 8

10.3

Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved en ledelsesrepræsentant.

10.4

Forbrugerne skal dokumentere deres forbrugerstatus ved:



Sygesikringsbevis



Juridiske personer (selskaber, foreninger mv.) dokumenterer endvidere tegningsregler og
forbrugerstatus ved udskrift fra Erhvervsstyrelsens register.



Seneste forbrugsopkrævning fra Selskaberne eller seneste opgørelse fra ejeren af måleren.

10.5

Selskabet fører en valgbog over forbrugere, som enten på Valgdatoen eller ved brev anmoder
om valgmateriale, med angivelse af, hvilken dokumentation der er givet for forbrugerstatus.

10.6

Forbrugere har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

10.7

Der kan stemmes på én kandidat ved afkrydsning på hver stemmeseddel. Afkrydses flere
kandidater, er stemmesedlen ugyldig.

10.8

Brevstemmer skal være Selskaberne i hænde senest kl. 14.00 på Valgdatoen.

11.

Optælling

11.1

På Valgdatoen efter lukning af stemmeboksene foretages optælling af de modtagne, gyldige
stemmer.

11.2

Optællingen foretages af Valgudvalget.

11.3

Valgudvalget udarbejder en protokol over valgresultatet.

12.

Resultat

12.1

De to kandidater, der har opnået det højeste og næsthøjeste antal stemmer ved valget, er valgt
som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelse.
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12.2

Kandidater, som herefter ikke er valgt som forbrugerrepræsentant til Selskabernes
bestyrelser, er herefter valgt som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer, som de
enkelte kandidater har opnået. Det vil sige, at den kandidat, som har opnået det tredjehøjeste
antal stemmer, er valgt som 1. suppleant – og så fremdeles indtil man har konstateret
afstemningsresultatet op til indvalget af 4. suppleant.

12.3.

Ved stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør Valgudvalget ved lodtrækning, hvilken af
kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentant, 1., 2., 3.
eller 4. suppleant. Den kandidat, der ”taber” lodtrækningen, er herefter valgt ”på næste plads”
som henholdsvis 1., 2., 3. eller 4. suppleant - eller ikke valgt

12.4

Valgets resultat meddeles umiddelbart efter Valgudvalgets 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 dage efter resultatets
annoncering.

13.2

Selskabernes bestyrelse træffer den endelige afgørelse om klagen.

14.

Udtræden

14.1

Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelserne – uanset af hvilken grund
– erstattes den pågældende af 1. suppleanten. Såfremt 1. suppleanten imidlertid er blevet
forhindret/ikke ønsker at indtræde i bestyrelserne på det pågældende tidspunkt, indtræder i
stedet 2. suppleanten i bestyrelserne – og så fremdeles. Mister en forbrugerrepræsentant sin
valgbarhed, skal vedkommende udtræde af Selskabernes bestyrelse og erstattes af
vedkommendes suppleant. Hvis en valgbar person mister myndighed, mister vedkommende
tillige sin valgbarhed.

14.2

Måtte den situation indtræffe, at der på grund af forfald blandt forbrugervalgte
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere sidder 2 forbrugervalgte
bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne, kan bestyrelserne efter omstændighederne beslutte, at
der skal afholdes et nyt, supplerende forbrugervalg, selv om forbrugerrepræsentanternes
valgperiode ikke er udløbet. Holdes der suppleringsvalg i en situation, hvor der fortsat sidder
én forbrugerrepræsentant i bestyrelserne, sidder den pågældende fortsat i den resterende del
af valgperioden, men der vælges en yderligere forbrugerrepræsentant og suppleanter for
begge bestyrelsesmedlemmer.

14.3

Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette Valgregulativ.
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Således vedtaget i Valgudvalget i Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg
Spildevandsforsyning A/S den 21. marts 2013
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