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for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Skanderborg Forsyning

Formål og baggrund

1.1

Nærværende regulativ fastsætter reglerne for fælles og direkte valg af
forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Skanderborg Vand A/S og
Skanderborg Spildevand A/S (herefter i forening ”Selskaberne”).

1.2

Ifølge Selskabernes vedtægter vælger forbrugerne direkte to repræsentanter til Selskabets bestyrelse. For at imødegå risikoen for nødvendigheden af afholdelsen af et yderligere forbrugervalg midt i valgperioden
vælges endvidere op til 2 suppleanter.

1.3

Selskaberne indgår i en koncern som vist nedenfor ved figur 1.3. Selskabernes moderselskab er Skanderborg Forsyning A/S, og Selskaberne
ejer 100 % af kapitalandelene i henholdsvis Skanderborg TA Vand ApS
og Skanderborg TA Spildevand ApS.
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Siden etableringen af koncernen har Skanderborg Kommune og bestyrelsen i Skanderborg Forsyning A/S ønsket en enhedsbestyrelse i koncernens selskaber. Ønsket om en enhedsbestyrelse forventes opretholdt,
således at de 2 forbrugerrepræsentanter, som vælges direkte af forbrugerne i Selskaberne, forventes at blive indstillet som generalforsamSide 2

2.

Selskabets vedtægter

2.1

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

2.2

Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelse i henhold til Selskabernes vedtægter.

3.

Valgperiode

3.1

Forbrugerrepræsentanterne vælges som udgangspunkt for 4 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.

3.2

Uanset det i pkt. 3.1 anførte kan et flertal i Selskabernes bestyrelser dog
til enhver tid forlange, at der gennemføres et nyt forbrugervalg, således
at de ved det nye forbrugervalg direkte forbrugervalgte kandidater indtræder i bestyrelserne i stedet for de kandidater, der som udgangspunkt
var valgt for de næste 4 år, jf. pkt. 3.1.

4.

Forbrugerstatus og valgret

4.1

Forbrugerstatus har enhver fysisk person over 18 år og enhver juridisk
person, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget
forbrug fra Skanderborg Vand A/S og/eller Skanderborg Spildevand
A/S.

4.2

Det er ikke en betingelse for at opnå forbrugerstatus og dermed valgret
efter Valgregulativet, at forbrugeren er ejer af fast ejendom, som forsynes med vand og/eller spildevandsafledning, når blot den fysiske eller
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lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskaberne Skanderborg Forsyning
A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS.
Kandidater, som opstiller til forbrugervalget, bør derfor være indstillet
på også at indtræde i sidstnævntes selskabers bestyrelser og dermed være en del af den enhedsbestyrelse, som efter hidtil gældende praksis har
varetaget den overordnede ledelse i alle Skanderborg Forsyningkoncernens selskaber.
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4.3

Enhver, der på tidspunktet for påbegyndelsen af Valgperioden, jf. pkt.
7.1, er forbruger, jf. definitionen i pkt. 4.1-4.2, har valgret til valget af
forbrugerrepræsentanter (og suppleanter).

4.4

Enhver forbruger har ved gennemførelsen af valget én stemme. Der kan
kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere
fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed,
værelse med egen vandforsyningsinstallation og/eller spildevandsløsning). Tilsvarende har en virksomhed, forening, offentlig myndighed
mv. én stemme.

4.5

Forbrugerne afgiver stemme ved at gå ind på Selskabernes hjemmeside
og ved anvendelse af NemID at stemme digitalt. Forbrugere (både fysiske og juridiske personer), der ikke måtte have NemID, kan henvende
sig til Selskaberne og få vejledning i, hvorledes stemme kan afgives digitalt uden brug af NemID. Enhver stemmeberettiget forbruger kan herunder til enhver tid i løbet af Valgperioden henvende sig på Selskabernes adresse indenfor Selskabernes kontortid og få bistand til at afgive
sin stemme digitalt.

5.

Valgbarhed

5.1

Valgbar er enhver myndig, fysisk person, uanset om vedkommende er
forbruger. Dette gælder dog ikke medarbejdere ansat i Skanderborg Forsyning A/S.

6.

Valgledelse

6.1

Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskaberne eller af et blandt
bestyrelsen udpeget udvalg (herefter ”Valgudvalget”), der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger
angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og valgret.
Beslutningerne træffes i overensstemmelse med nærværende regulativ,
Selskabernes vedtægter i Selskabet og de til enhver tid gældende regler
om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
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juridiske person - som for eksempel som lejer - selv aftager vand eller
selv gør brug af spildevandsydelser fra Skanderborg Vand A/S og/eller
Skanderborg Spildevand A/S. Kunder, som er kontraktligt tilsluttet eller
som er omfattet af obligatorisk tømningsordning har således også forbrugerstatus, jfr. De nærmere definitioner i punkt 4.3 og punkt 4.4.
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Bestyrelsen eller Valgudvalget kan udpege en mere teknisk valgledelse,
der forestår den praktiske gennemførelse af valget.

6.3

Bestyrelsen/Valgudvalget har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dokumentationsmateriale fra valget, hvor alle forhold af betydning, herunder referater, indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater,
skal fremgå.

7.

Valgperiode og annoncering heraf

7.1

Bestyrelsen/Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse
(herefter ”Valgperioden”), hvis udløb samtidig er frist for stemmeafgivelse. Valgperioden annonceres i den lokale presse og på Selskabernes
hjemmeside senest 2 måneder før Valgperiodens afslutning.

8.

Opstilling af kandidater

8.1

Bestyrelsen/Valgudvalget skal samtidig med den i pkt. 7.1 nævnte annoncering, opfordre kandidater til at stille op. Kandidatanmeldelsesskema kan downloades via Selskabernes hjemmeside.

8.2

Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage
efter den første annoncering af valget i den lokale presse.

8.3

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

8.4

Bestyrelsen/Valgudvalget konstaterer, hvorvidt de opstillede kandidater
er valgbare. Senest 5 dage før Valgperiodens start skal den godkendte
kandidatliste offentliggøres på Selskabernes hjemmeside.

8.5

Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 2 kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaterne opfylder valgbarhedsbetingelserne.

8.6

Ved rettidig modtagelse af mere end 2 kandidater til valget, udfærdiges
stemmesedler med angivelse af samtlige kandidater i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forestået af uafhængig
part.
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6.2

Side 5

Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 3 kandidater, justeres antallet af det antal suppleanter, som skal vælgestil 1, jf.
pkt. 1.2.

8.8

Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist ikke er anmeldt
mindst 2 kandidater, aflyses den planlagte valgafholdelse, og der annonceres en udskydelse af det tidligere annoncerede valg på Selskabernes
hjemmeside og i den lokale presse. Forberedelsen til det udskudte valg
gennemføres efter reglerne i nærværende valgregulativ (idet der sker en
tilsvarende justering i forhold til tidsfristerne, således at de direkte valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne snarest muligt efter
afholdelsen af det udskudte valg, hvis dette valg først måtte være afsluttet efter den 1. januar).

9.

Valghandlingen

9.1

Valghandlingen gennemføres ved afgivelse af stemme indenfor Valgperioden, som beskrevet på Selskabernes hjemmeside. Stemmeafgivning
sker ved, at man efter log-in på Selskabernes hjemmeside, afgiver sin
stemme digitalt. De nærmere regler om stemmeafgivning og frister herfor offentliggøres forud for Valgperiodens start på Selskabernes hjemmeside.

9.2

Der kan stemmes på én kandidat, uanset om den stemmeberettigede
aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser.

10.

Optælling og kontrol

10.1

Ved Valgperiodens udløb foretages optælling af de modtagne, gyldige
stemmer.

10.2

Optællingen foretages med bistand af uafhængig part. Valgresultat og
dokumentation med log over valgets gennemførelse dokumenteres i
valgbog, der føres af den antagne, uafhængige part.

10.3

I forbindelse med optællingen foretages der stikprøvekontrol af, om der
er afgivet stemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4 –
herunder af om juridiske personer med flere forbrugssteder har afgivet
mere end én stemme. I det omfang en i øvrigt stemmeberettiget forbruger måtte have afgivet mere end én stemme, anses alle de af forbrugeren
afgivne stemmer for ugyldige.
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8.7

Side 6

Resultat

11.1

De 2 kandidater, som har opnået henholdsvis det højeste og det næsthøjeste antal stemmer ved valget, er direkte valgt som repræsentanter for
vand- og spildevandsforsyningsbrugerne i Selskabernes bestyrelser.

11.2

Den kandidat, som har opnået det tredjehøjeste antal stemmer, er valgt
som 1. suppleant. Den kandidat, som har opnået det fjerdehøjeste antal
stemmer, er valgt som 2. suppleant. Suppleanterne anmeldes ikke til Erhvervsstyrelsen.

11.3

Ved stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør den antagne uafhængige
part ved lodtrækning, hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som
valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem, 1. eller 2. suppleant. Den
kandidat, der ”taber” lodtrækningen, er valgt ”på næste plads”/ikke
valgt.

11.4

Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter, at det endelige resultat
foreligger. Offentliggørelsen sker på Selskabernes hjemmeside.

12.

Udtræden

12.1

Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem selv vælger at udtræde af
bestyrelserne, 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.

13.

Ikrafttræden

13.1

Dette valgregulativ gælder for det forbrugervalg, som gennemføres i
løbet af 2021 med indtrædelse af forbrugerrepræsentanter med virkning
fra den 1. januar 2022. Regulativet er herefter gældende for alle forbrugervalg, som afholdes, indtil bestyrelsen i Selskaberne måtte beslutte en
revision af regulativet.
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11.

Skanderborg, den __________2021

Side 7

Martin Frausing Paulsen
(formand)

Søren Christian Nielsen
(næstformand)

Birte Margrethe Andersen

Palle Langkjær

Jakob Højer Andersen

Kurt Myhlert Olsen

Birthe Dall

Carsten Steen Olesen
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Bestyrelsen i Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S:

Benny Plesner Nielsen

Side 8

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Birte Margrethe Andersen (CPR valideret)

Søren Christian Nielsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-208331518176
IP: 37.49.xxx.xxx
2021-05-03 12:37:23Z

Næstformand
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-083232584287
IP: 87.57.xxx.xxx
2021-05-03 13:38:17Z

Benny Plesner Nielsen (CPR valideret)

Martin Fausing Poulsen (CVR valideret)

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-065655095622
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-05-03 14:30:36Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: CVR:32666906-RID:44583419
IP: 85.184.xxx.xxx
2021-05-03 17:19:13Z

Kurt Myhlert Olsen (CPR valideret)

Jakob Højer Andersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-538639347531
IP: 178.157.xxx.xxx
2021-05-04 06:19:51Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-416174441146
IP: 62.242.xxx.xxx
2021-05-04 08:10:23Z

Birthe Dall (CPR valideret)

Carsten Steen Olesen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-742105928262
IP: 62.242.xxx.xxx
2021-05-04 08:20:48Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Skanderborg Forsyning
Serienummer: PID:9208-2002-2-762502439113
IP: 62.242.xxx.xxx
2021-05-04 09:06:41Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Palle Langkjær (CPR valideret)
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Bestyrelsesmedlem
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2021-05-04 09:17:34Z
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