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1. Formål og baggrund  

 

1.1  Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer valgt blandt 

forbrugerne til bestyrelserne for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S (herefter 

Selskaberne).  

 

1.2  Valget sker på grundlag af de - til enhver tid - gældende regler om krav om forbruger-

indflydelse i vandselskaber iht. Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelsesgrundlag og 

eventuelle administrative retningslinjer. 

 

1.3  Ifølge Selskabernes vedtægter pkt. 8.1 skal der ved direkte valg vælges 2 forbrugervalgte 

bestyrelsesmedlemmer som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere. 

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de forbrugere, der aftager vand og 

kloakydelser til eget brug.  

 

1.4  Ifølge Selskabernes vedtægter skal der endvidere vælges 2 suppleanter for de 

forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne. Suppleanterne er ikke personlige 

suppleanter. 

 

1.5  De forbrugervalgte medlemmer vælges tillige direkte som medlemmer af bestyrelserne for 

Morsø Varme A/S og Morsø Forsyning A/S  

2. Selskabets vedtægter 

 

2.1  Dette valgregulativ er fastsat i overensstemmelse med pkt. 8.1 i Selskabernes vedtægter. 

Det indeholder en uddybning og præcisering af reglerne omkring valget, herunder også de 

tekniske forhold omkring gennemførelsen af valget. 
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3. Valgtidspunkt og valgperiode  

 

3.1  Forbrugervalg afholdes som udgangspunkt hvert 4. år i 4. kvartal, således at de valgte 

forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen med virkning fra den 1. januar i året efter 

valgafholdelsen. Det første forbrugervalg efter ikrafttrædelsen af nærværende regulativ 

afholdes i 4. kvartal 2019.  

 

3.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 4 år ad gangen, 

idet de forbrugere, der vælges ved valget i 2019, dog alene som udgangspunkt er valgt for 

perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021. Herefter udgør valgperioden for de 

forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer igen som udgangspunkt 4 år med indtræden den 1. 

januar i året efter valgafholdelsen. 

 

3.3 Uanset det i pkt. 3.2 anførte om de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode kan 

et flertal i bestyrelsen dog til enhver tid forlange, at der gennemføres et nyt forbrugervalg, 

således at de ved det nye forbrugervalg valgte kandidater umiddelbart efter valgafholdelsen 

indtræder i bestyrelsen i stedet for de forbrugerrepræsentanter, der som udgangspunkt var 

valgt for de næste 4 år – respektive 2 år for så vidt angår 2020-2021. Ved et sådant nyt 

forbrugervalg vil de nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt være 

valgt for den resterende valgperiode (den periode, der måtte være tilbage af de henholdsvis 

4 og 2 år som anført ovenfor). 

 

 

4. Stemmeberettigede forbrugere 

 

4.1  Stemmeberettigede er selskabets forbrugere, som er enhver fysisk eller juridisk person, der 

er over 18 år og aftager vand og/eller kloakydelser fra Selskaberne til eget forbrug, uanset at 

betalingen af ydelsen foretages af boligforening eller udlejer. 

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

kloakydelser forstås ydelser vedrørende transport, behandling og rensning af spildevand.  

 

4.2  Undtaget er forbrugere, der kun er tilknyttet tanktømningsordning, disse er ikke 

stemmeberettigede. 

 



5 

Valgregulativ for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S 

4.3  Selskabernes forbrugere kan opdeles i to grupper, henholdsvis Selskabernes ”kunder” og 

”brugere”. 

 

4.3.1  Ved ”kunder” forstås den del af Selskabernes forbrugere, som aftager ydelser, og som har 

egen vandmåler eller afløbsmåler til brug for afregning med Selskaberne. Aftagere omfattet 

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

november 1998 er også kunder.  

Kunderne betaler  

- fast og variabelt vandafledningsbidrag til Morsø Spildevand A/S, 

- fast og variabelt vandbidrag til Morsø Vand A/S 

Forbrugere, der udelukkende har individuel afregning på baggrund af lokal aftale eller lokale 

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

forbrugeren. Forbrugere, der er kontraktligt tilknyttet Morsø Spildevand A/S, er også kunder. 

Forbrugere, hvis private spildevandsanlæg er overtaget af Morsø Spildevand A/S, er også 

kunder. 

 

4.3.2 Ved ”bruger” forstås den del af Selskabernes forbrugere, som aftager ydelser, og som IKKE 

har egen måler, og/eller vedvarende råder over og benytter afløbsinstallationer. Brugere 

aftager typisk ydelser via andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, plejehjem eller anden 

udlejer.  Ejere af tilsluttede ejendomme opfordres til at informere deres eventuelle lejere om 

valget. 

 

4.4  En stemmeberettiget kunde eller bruger kan alene afgive én stemme pr. forbrugsart, den 

pågældende aftager til eget forbrug uanset antal husstande eller erhvervsejendomme, denne 

råder over. 

 

4.4.1  Ved ”husstand” forstås et parcelhus, rækkehus, stuehus til landejendom, etagebolig, 

andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus m.v. med eget køkken og med selvstændig måler. 

Undtaget er kollegieværelser, klubværelser, plejehjemsboliger uden eget køkken o. lign. 

 

4.4.2  Ved ”erhvervsejendom” forstås ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene – dvs. 

industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og 

ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der har 

selvstændig vandmåler. Dog betragtes virksomheder som ét forbrugssted pr. CVR-nummer, 

uanset antal målere. 
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4.5  Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, 

hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer indenfor egne 

tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende 

erhvervsejendomme. 

 

4.6  Selskaberne afgør konkret, om en fysisk eller juridisk person kan siges at have et 

vedvarende forbrug som beskrevet ovenfor, idet kortvarige lejemål på f.eks. månedlig basis, 

gæstetilledninger (jvf. Betalingsvedtægt for Morsø Spildevand AS/ §5, stk.6) eller aftapning 

og/eller afledning af byggevand ikke giver stemmeret. 

 

4.7  Forbrugerstatus afgøres ud fra Selskabernes egne oplysninger ultimo 3. kvartal det år, hvor 

valget afholdes.  

 

4.8  Undtaget for stemmeret er erhvervsejendomme tilhørende Morsø Forsyning A/S, Morsø 

Vand A/S, Morsø Varme A/S og Morsø Spildevand A/S.  

5. Valgbarhed 

 

5.1  Som valgbar er alle fysiske personer, der er myndige og opfylder stillerkravet. Kandidater 

behøver ikke være forbrugere af Selskabernes ydelser. 

 

5.2  Der stilles krav om, at hver kandidat opfordres af minimum 10 stillere, der alle skal være 

forbrugere af en eller flere ydelser hos Selskaberne. Se uddybning i afsnit 8.  

 

5.3  Personer, som i forvejen sidder som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, er 

ikke valgbare. Bestyrelsen i selskaberne kan dog, konkret, dispensere fra denne 

bestemmelse, hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, som samtidig er medlem 

af kommunalbestyrelsen, har meddelt, at den pågældende ikke stiller op ved det næste 

kommunalvalg. 

6. Valgledelse  

 

6.1  Bestyrelsen for Selskaberne forestår den overordnede ledelse af valget. Bestyrelsen kan 

vælge at udpege et valgudvalg, der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse 



7 

Valgregulativ for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S 

og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder forhold vedrørende 

valgbarhed og valgret. 

 

6.2  Bestyrelsen påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, 

Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ. Bestyrelsen afgiver en erklæring om 

forbrugervalgets lovlighed til referat. 

 

6.3  Bestyrelsen eller valgudvalget har ansvaret for, at der bliver udfærdiget procesplan og 

referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, 

valgresultater, skal fremgå. Referaterne opbevares i 5 år og skal være offentligt tilgængelige 

efter konkret anmodning fra Selskabernes ledelse, Selskabernes ejerkreds, 

stemmeberettigede forbrugere samt kandidater, der ønsker opstilling. 

 

7. Valginformation 

 

7.1  Inden afholdelsen af et valg modtager forbrugerne information om valget. Valginformationen 

godkendes af Bestyrelsen eller valgudvalget. Valginformationerne offentligøres på 

Selskabernes hjemmeside, samt ved annonce i lokalavis/lokalradio eller ved udsendelse af 

forbrugsopkrævninger. 

 

7.2  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 

 

7.3  Selskaberne informerer inden starten af valgperioden om proceduren for afholdelse af valget. 

Denne information omfatter mindst: 

• navne og adresser på de opstillede kandidater 

• tidspunkt for afstemningen 

• oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde 
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• oplysning om stemmeberettigelse 

• henvisning til nærværende valgregulativ 

• henvisning til selskabets hjemmeside 

I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om valget. 

8. Opstilling af kandidater 

 

8.1  Bestyrelsen skal, som nævnt i pkt. 7 om valginformation, opfordre alle stemmeberettigede 

forbrugere til at bringe kandidater i forslag, samt oplyse om stillerkravene. 

 

Forslag til kandidater anmeldes på kandidatanmeldelsesskema, som kan downloades fra 

Selskabernes hjemmeside. Kandidatanmeldelsesskemaet vedlagt stillerliste skal være 

bestyrelsen i hænde senest 60 dage før valgets afslutning.  

  

8.2  En kandidat skal bringes i forslag af mindst 10 fysiske eller juridiske personer, som er 

forbruger af en eller flere ydelser i Selskabernes forsyningsområde.  

Personer, der ønsker at opstille som kandidat, skal indlevere stillerliste med navn, adresse 

og underskrift fra 10 fysiske og myndige personer, som er forbrugere/aftagere af 

forsyningsydelser fra selskaberne. 

 

8.3  Kandidater skal på kandidatanmeldelsesskemaerne erklære sig villige til at modtage valg 

som både bestyrelsesmedlem - og suppleant, såfremt der ikke opnås valg. 

 

8.4  Bestyrelsen eller valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er 

valgbare. 

 

8.5  Såfremt der kun er to foreslåede valgbare kandidater, betragtes disse som valgt uden 

gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg). 

 

8.6  Såfremt, der er flere end to foreslåede valgbare kandidater, udfærdiges der en kandidatliste 

med angivelse af kandidaterne i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen fastlægges ved 

lodtrækning forestået af bestyrelsen eller valgudvalget. Kandidatlisten offentliggøres på 

Selskabernes hjemmeside, senest 5 dage inden valgets start.  



9 

Valgregulativ for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S 

Kandidaterne forestår selv en eventuel valgkampagne. 

 

8.7  Hvis der efter anmeldelsesfristen kun er en valgbar kandidat eller ingen, annonceres valget 

igen med opfordring til kandidatanmeldelse, idet den allerede anmeldte kandidat automatisk 

optages på kandidatlisten.   

9. Valget 

 

9.1  Bestyrelsen eller valgudvalget fastsætter en periode for valgets gennemførelse, hvor udløbet 

af perioden samtidig er sidste frist for afgivelse af stemmer. Perioden for valgets 

gennemførelse annonceres i lokalpressen og på Selskabernes hjemmeside senest 1 måned 

før valgperiodens afslutning. 

 

9.2  Valget gennemføres ved elektronisk afstemning.  

 

9.3  Nærmere regler om afgivelse af stemmer ved elektronisk valg, afhænger af det elektroniske  

medium valgt af valgudvalget. 

  

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

Selskabernes adresse være mulighed for at benytte en computer, hvor der indenfor 

Selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme(r). 

10. Optælling og resultat 

 

10.1  Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages optælling af de modtagne gyldige 

stemmer af en af selskabet uafhængig rådgiver.  

 

10.2  De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som repræsentanter valgt blandt 

forbrugerne til Selskabernes bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed træffer Bestyrelsens 

formand eller ekstern rådgiver afgørelse ved lodtrækning.  

Den kandidat, der har opnået tredjeflest stemmer, er valgt som 1. suppleant for 

bestyrelsesmedlemmerne valgt blandt forbrugerne, og den efterfølgende som 2. suppleant. 
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10.3  Ved stemmelighed mellem 2 kandidater afgør bestyrelsesformanden ved lodtrækning, 

hvilken kandidat, der skal betragtes som valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem eller 

suppleant. Den kandidat, der ”taber” lodtrækningen, er herefter valgt på ”næste plads” som 

bestyrelsesmedlem, suppleant eller ikke valgt.  

 

10.4  Valgets resultat inklusive stemmetal meddeles umiddelbart efter Bestyrelsens godkendelse 

på Selskabernes hjemmeside. Offentliggørelsen sker senest 10 dage efter valgets afslutning. 

Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle 

særlige forhold vedr. valgets afgørelse. Valgudvalget sikrer, at de valgte 

bestyrelsesmedlemmer anmeldes til Erhvervs- Og Selskabsstyrelsen umiddelbart efter 

klagefristens udløb.  

11. Klage over valget 

 

11.1  Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskaberne senest 8 dage efter resultatets 

offentliggørelse. 

Bestyrelsen eller valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen seneste 14 dage 

efter offentliggørelse af valgresultat. 

12. Udtræden 

  

12.1  Hvis et bestyrelsesmedlem valgt blandt forbrugerne udtræder af bestyrelsen i mere end 6 

måneder – uansetaf hvilken grund – erstattes vedkommende af 1. suppleanten. Såfremt 1. 

suppleanten er forhindret eller ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen på det pågældende 

tidspunkt, indtræder 2. suppleanten.  

 

12.2  Hvis den situation indtræffer, at der ved forfald blandt bestyrelsesmedlemmer valgt blandt 

forbrugerne og deres suppleanter ikke længere sidder 2 forbrugervalgte medlemmer i 

bestyrelsen, kan den resterende bestyrelse beslutte, at der skal afholdes suppleringsvalg, 

uanset, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode ikke er afsluttet.  

Hvis der er et enkelt bestyrelsesmedlem valgt blandt forbrugerne, mens der afholdes 

suppleringsvalg, sidder vedkommende fortsat i den resterende del af valgperioden, men der 

vælges et yderligere forbrugervalgt bestyrelsesmedlem og suppleanter for begge 

bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forbrugerne. 

Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med 

principperne i nærværende valgregulativ. 
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12.3  Såfremt der opstår forfald af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inden for 

sidste halvår af deres valgperiode, kan den resterende bestyrelse vælge at undlade at holde 

suppleringsvalg.  

 

12.4  Et eventuelt suppleringsvalg sker i henhold til vedtægterne og valgregulativet på samme 

måde som et ordinært valg.  

 

12.5  Mister et bestyrelsesmedlem valgt blandt forbrugerne sin valgbarhed, skal vedkommende 

udtræde af Selskabernes bestyrelser og erstattes af en suppleant.  

 

13. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter 

 

13.1  De valgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne.  

 

13.2  Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid 

fastsatte regler og retningslinjer herfor. 

 

 

Vedtaget af bestyrelsen den 29. august 2018 

Bestyrelserne for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S:  

 

 

 


