
 
Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og So-
rø Spildevand A/S. 
 
Indledende bestemmelser. 
 

1. Nærværende valgregulativ er udarbejdet i henhold til selskabernes vedtægter til afholdelsen af 

valg af forbrugerrepræsentanter i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S. 

2. Lovgrundlag for nærværende regulativ er BEK nr. 772 af 16/06/2012, Bekendtgørelse om forbru-

gerindflydelse i vandselskaber, samt BEK nr. 812 af 21/07/2012, Bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 

3. Valghandlingen forestås af Sorø Forsyning A/S, der er Holdingselskab for de to vandselskaber. 

4. Valgperiode, følger byrådets valgperiode. 

5. Der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand 

A/S. (iht. BEK nr. 772 § 4 stk. 4). 

6. Der vælges 2 suppleanter til fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og 

Sorø Spildevand A/S. 

 

Orientering om valg af forbrugerrepræsentanter. 

 

7. Valget annonceres i husstandsomdelt gratisavis og på selskabets hjemmeside ca. én måned før 

valgdatoen. 

 

Valgbar. 

 

8. Valgbar er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i selskabet, 

(iht. BEK 772, § 3 stk. 1). 

9. Forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen har samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelses-

medlemmer i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S, (iht. BEK 772, § 3 stk. 2). 

 

Stemmeberettiget. 

 

10. Stemmeberettiget er enhver fremmødt myndig person, der kan dokumentere at være forbruger på 

valgdagen i mindst et af vandselskaberne, eller at have ejendom i Sorø kommune, og dermed er 

aftager af ydelser fra Sorø Vand A/S eller Sorø Spildevand A/S. 

11. Som dokumentation for ret til at afgive stemme kan anvendes: 

a) Sundhedskort for den fremmødte, suppleret med billedlegitimation. 

b) Faktura fra vandselskaberne udstedt til den fremmødte, suppleret med billedlegitimation. 

c) Faktura fra vandselskaberne udstedt til den virksomhed fremmødte repræsenterer, supple-

ret med billedlegitimation, samt dokumentation for tegningsret for virksomheden. 

12. Hver stemmeberettigede har én stemme. 

 

Valghandlingen. 

 

13. Fremmødevalg for valgperioden 01.01.2018 til 31.12.2021 afholdes tirsdag den 16. januar 2018 kl. 

19:30. 

14. Bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S har besluttet, at bestyrelsesformand og ét bestyrelsesmedlem 

valgt af formand udgør valgudvalget, der forestår valghandlingen på bestyrelsens vegne. 

15. Valghandlingen foregår som fremmødevalg på Sorø renseanlæg. 

16. Der er adgang til valglokalet for: 

a) Stemmeberettigede. 

b) Personer der kandiderer til at blive valgt som forbrugerrepræsentanter. 

c) Valgudvalget. 

d) Administrativt personale der bistår ved valghandlingen. 

e) Pressen. 

17. Ved indgangen til valglokalet kontrolleres og registres alle der gives adgang til valglokalet. 

18. Som start på valget sikrer valgudvalget, at der gives en orientering om vandselskaberne og en in-

troduktion til bestyrelsesarbejdet. 



19. Personer der kandiderer til at blive valgt som forbrugerrepræsentanter, skal meddele sit kandida-

tur til valgudvalget. 

20. Hver kandidat underskriver erklæring med bekræftelse på at ville modtage valg som fælles for-

brugerrepræsentant i de to bestyrelser og som suppleant til bestyrelserne. Erklæringen udfyldes 

desuden med kandidatens stamoplysninger. 

21. Kandidater oplistes på en kandidatliste, ophængt i valglokalet. 

22. Hver kandidat gives lejlighed til at forsvare sit kandidatur overfor de stemmeberettigede, inden-

for den tidsperiode der fastlægges af valgudvalget på valgdagen. 

23. Der er direkte stemmeafgivelse. 

24. Der er skriftlig stemmeafgivelse, idet den stemmeberettigede kan afgive stemme på én kandidat. 

25. Der vælges blandt de der har tilkendegivet kandidatur. 

26. Ved færre end 2 kandidater afbrydes valget, for afholdelse af valg på et senere tidspunkt. 

27. Når valghandlingen er gennemført er valgmødet forbi. 

 

Behandling af indkomne stemmesedler. 

 

28. Optælling af stemmer sker efter valgudvalgets anvisninger og indenfor en uge efter afholdelse af 

valget. 

29. Kassation af eventuelle ugyldige stemmer sker efter valgudvalgets anvisninger. 

30. Ved stemmelighed blandt to eller flere kandidater trækkes lod. 

31. Kandidater oplistes herefter i prioriteret rækkefølge, og de to med flest modtagne gyldige stem-

mer er valgt til bestyrelserne. 

32. Kandidater med tredje og fjerde fleste stemmer er valgt til de 2 suppleantposter. 

33. Stemmesedler opbevares ét kalenderår efter valghandlingen, dog mindst 3 måneder efter at be-

handlingen af eventuelle klager er afsluttet. 

 

Tildeling af bestyrelsesposter og suppleantposter, og offentliggørelse af valgresultatet. 

 

34. Valgresultatet offentliggøres i husstandsomdelt gratisavis og på selskabets hjemmeside. 

35. Klager over det gennemførte valg skal være modtaget skriftligt hos Sorø Forsynings administrati-

on, pr. brev eller mail senest én uge efter offentliggørelsen af valgresultatet. 

36. Klager over valgets afholdelse, annoncering af valgresultat mm., behandles af valgudvalget med 

baggrund i nærværende regulativ og gældende lovgivning. 

37. Valgudvalgets afgørelse kan påklages til bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S. Klagen kan tillige ind-

bringes for domstolene. 

 

Vedtagelse af nærværende valgregulativ. 

 

             Dette valgregulativ er vedtaget af bestyrelserne i Sorø Forsyning A/S 29. august 2017.  


