Valgregulativ 2021
Valg af forbruger-repræsentanter i Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted
Renseanlæg A/S
1. INDLEDENDE BESTEMMELSER
1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for Billund
Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg.
1.2 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Billund Drikkevand A/S, Cvr.nr.: 33039824,
Billund Spildevand A/S, Cvr.nr.: 33039867 og Grindsted Renseanlæg A/S, Cvr.nr.: 38148052
("Selskaberne"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes
bestyrelse i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse
nr. 772 af 16. juni 2012.
1.3 Selskabets forbrugere har ret til at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2-4 suppleanter til
Selskabernes bestyrelse.
1.4 Det forventes, at de 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt tillige vil blive tilbudt at
blive valgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Billund Vand & Energi A/S, Cvr.nr.:
33039735 og Billund Energi A/S, Cvr.nr. 34731853.
1.5 Ved begrebet "forbruger" forstås fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller
spildevandsforsyningsydelser, herunder tømningsordning til eget forbrug i Selskabernes forsyningsområde.
1.6 Selskabernes 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.

2. VALGRET
2.1 Stemmeberettiget til forbrugervalget i Selskaberne er:
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(a) en boligenhed med individuel afregning til et eller flere Selskaber, som på tidspunktet for
stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et eller flere Selskaber,
(b) en erhvervsenhed med individuel afregning til et eller flere Selskaber, som på tidspunktet for
stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et eller flere Selskaber, og
(c) en bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Selskaberne, som på tidspunktet for
stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et eller begge Selskaber, forudsat den
pågældende bolig- eller erhvervsenhed senest 10 dage inden første dag, der kan afgives stemme, meddeler til
Selskaberne, at den ønsker at stemme ved valget. En sådan meddelelse sker ved elektronisk rekvisition af
adgangskode til afstemningssystemet.
2.2 Hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed har én stemme.
3. VALGBARHED
3.1 Enhver fysisk person, der er myndig og bor i Billund Kommune, er valgbar til selskabets bestyrelse.
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
bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne, såfremt den pågældende
vælges ved et konkret forbrugervalg.
3.2 Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalg, at kandidaten anbefales af 10 fysiske
personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører
kandidatens husstand. Anbefalingen skal ske skriftligt til Selskabet på en af Selskabet udarbejdet
kandidatanmeldelsesskema med angivelse af stillernes navne, adresser og underskrifter.
3.3 Kandidater opstiller både til bestyrelserne og som suppleanter til bestyrelserne.
3.4 Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant til Selskabernes bestyrelser samt de i pkt. 3.2
nævnte anbefalinger skal fremsendes til Billund Vand & Energi A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted
og være Billund Vand & Energi A/S i hænde senest 8 uger inden den første dag, der kan afgives stemme.
3.5 Den fungerende bestyrelse kan opfordre kandidater til at stille op til valget.
3.6 Såfremt der ved udløbet af den i punkt 3.4 nævnte tidsfrist kun er anmeldt 2 kandidater, der i øvrigt
opfylder betingelserne for opstilling, betragtes disse kandidater, som valgt uden afholdelse af valg.
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3.7 Ved rettidig anmeldelse af kun én eller ingen kandidater, annonceres valget igen med opfordring til
kandidatanmeldelse, idet den allerede anmeldte kandidat automatisk optages på kandidatlisten, såfremt
valgbarhedsbetingelserne er opfyldt.
4. RETTIGHEDER OG PLIGTER
4.1 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf.
selskabslovens § 115.
5. VALGPERIODE MV.
5.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden
følger valgperioden for Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
6. INFORMATION OM VALGET
6.1 Selskaberne informerer om valget senest 12 uger inden den første dag, der kan afgives stemme.
Information gives på Selskabets hjemmeside (www.billundvand.dk), samt på anden måde i det omfang det er
nødvendigt for at sikre, at Selskabernes forbrugere får information om valget. Denne information omfatter
mindst
(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres
(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af
kandidatur,
(c) henvisning til nærværende valgregulativ, og
(d) henvisning til Selskabets hjemmeside.
6.2 Selskabet informerer om proceduren for afholdelse af valget på Selskabets hjemmeside og i lokale
medier senest 4 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Denne information omfatter mindst
(a) navne på de opstillede kandidater,
(b) tidspunktet for afstemningen,
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(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde,
(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræsentanter for stemmeberettigede
bolig- eller erhvervsenheder,
(e) henvisning til nærværende valgregulativ, og
(f) henvisning til Selskabets hjemmeside.
7. VALGETS GENNEMFØRELSE
7.1 Valget gennemføres ved modtagelse af elektronisk afgivne stemmer.
7.2 Stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at afgive stemme
på denne måde, kan afgive elektronisk stemme på en computer opstillet til formålet ved fysisk fremmøde hos
Billund Vand & Energi A/S, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted mandag til fredag mellem kl. 9 og kl.
14 i perioden, hvor valget gennemføres.
7.3 Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme, herunder om krav til dokumentation
for målernummer, legitimation mv., bliver offentliggjort i forbindelse med, at Selskabet giver den i pkt. 6.2
omtalte information.
7.4 Bestyrelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og godkendes af en
uafhængig person (valgtilsynet), som er udpeget af bestyrelsen.
7.5 Bestyrelsen erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der er stemt på. Hvis
en bolig- eller erhvervsenhed har afgivet flere stemmer, anses samtlige de af den pågældende enhed afgivne
stemmer for ugyldige.
7.6 Valgtilsynet tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter valgets
gennemførelse.
7.8 Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold
vedrørende valgets afgørelse.
7.9 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i Selskabernes bestyrelse.
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
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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. I tilfælde af
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Efter
optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til de valgte
forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.
7.10 Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.
7.11 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling efter
valget.
8. UDTRÆDEN AF SELSKABETS BESTYRELSE
8.1 Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen, eller har forfald i mere end 6 måneder, indtræder
den suppleant, der har fået flest stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted. Bestyrelsen foranlediger
anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.5. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på
Selskabets hjemmeside.
8.2 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 i overensstemmelse med Valgregulativets bestemmelser herom.
9. GODKENDELSE
9.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den 8. april 2021.
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