VALGREGULATIV
for
forbrugerrepræsentation i
HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S

HTK Vand A/S
CVR nr. 30518829
HTK Kloak A/S
CVR nr. 30560728
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

1.

Formål og baggrund

1.1

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til
bestyrelsen for HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S (i det følgende hver for sig benævnt et
”selskab” og tilsammen ”selskaberne”).

1.2

Valgregulativet er udstedt af selskabernes bestyrelser i henhold til selskabernes
vedtægters § 10 til opfyldelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om
forbrugerindflydelse i vandselskaber. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne
og valgregulativet har vedtægterne forrang.

1.3

Valgregulativet kan hentes hos selskaberne på Lervangen 35 D, 2630 Taastrup eller på
selskabernes hjemmeside www.htkforsyning.dk.

2.

Antal forbrugerrepræsentanter

2.1

Der vælges to fælles forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser samt fire ikkepersonlige suppleanter for disse.

3.

Valgperiode

3.1

Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted hvert fjerde år i det kvartal,
hvori der afholdes kommunalvalg.

3.2

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen og følger valgperioden for
selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Første valg finder sted i
efteråret 2013. Genvalg kan finde sted.

3.3

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i hvert selskab den 1. januar efter
valgets gennemførelse.

4.

Valg- og stemmeret

4.1

Stemmeberettiget til forbrugervalget i selskaberne er
(a)

en boligenhed med individuel afregning til selskabet, som aftager forsyningsydelser
til eget forbrug fra et eller begge af selskaberne

(b)

en erhvervsenhed med individuel afregning til selskabet, som aftager
forsyningsydelser til eget forbrug fra et eller begge af selskaberne.

(c)

En bolig- eller erhvervsenhed – herunder lejeboliger eller kolonihaver - uden
individuel afregning til Selskaberne, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen
aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra selskaberne

4.2

Hver stemmeberettiget enhed under punkterne 4.1a, 4.1b og 4.1c har én stemme.

5.

Valgbarhed

5.1

Valgbar som forbrugerrepræsentant er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om
vedkommende er forbruger i selskaberne, jf. endvidere punkt 8 om opstilling af
kandidater.

5.2

En person, der allerede er valgt til medlem af bestyrelsen i et selskab, skal fratræde denne
post, hvis vedkommende vælges som forbrugerrepræsentant eller suppleant.

6.

Valgledelse

6.1

Selskabernes bestyrelser har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse i
overensstemmelse med valgregulativet, vedtægterne og den til enhver tid gældende
lovgivning og træffer alle beslutninger vedrørende ledelsen af valget, herunder vedrørende
valgbarhed og valgret.

6.2

Selskabernes direktion 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 bestyrelserne

6.3

Selskabernes bestyrelser kan vælge at nedsætte et valgudvalg, som kan varetage de
praktiske opgaver i forbindelse med valget, og som ligeledes kan behandle spørgsmål til
valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om
spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelserne.

7.

Afholdelse af valg og offentliggørelse af valgdato m.v.

7.1

Direktionen fastsætter efter aftale med selskabernes bestyrelse datoen eller perioden for,
hvornår valget skal gennemføres.

7.2

Direktionen offentliggør valgdatoen mindst seks og højst ti uger før den fastsatte valgdato
eller valgperiode.

7.3

Offentliggørelsen af valgdatoen skal desuden indeholde:
•

oplysning om antallet af forbrugerrepræsentanter og suppleanter, der skal vælges, jf.
punkt 2,

•

valgperiodens længde, jf. punkt 3,

•

oplysning om, hvem der har valg- og stemmeret, jf. punkt 4,

•

procedure for opstilling som kandidat samt stiller krav, jf. punkt 8, samt

•

eventuelle andre oplysninger, som direktionen finder relevante.

7.4

Offentliggørelsen sker ved annoncering i den lokale presse samt på selskabernes
hjemmeside www.htkforsyning.dk.

8.

Opstilling af kandidater

8.1

Valget af kandidater til stemmesedlen gennemføres ved afgivelse af stemme ved
elektronisk registrering på selskabernes hjemmeside i valgperioden.

8.2

Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i selskabernes bestyrelser skal
foregå via det elektroniske valgsystem på selskabernes hjemmeside www.htkforsyning.dk.

8.3

Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalg, at kandidaten
anbefales af 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i selskabernes
forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. Dette foregår ligeledes via
det elektroniske valgsystem på selskabernes hjemmeside www.htkforsyning.dk.

8.4

Direktionen undersøger, om de opstillede kandidater er valgbare og i øvrigt opfylder
betingelserne for at stille op.

8.5

Valget kan gennemføres som fredsvalg, hvis der ved udløbet af fristen for opstilling af
kandidater, kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, og der blandt de
opstillede kandidater er enighed om fordelingen af posterne.

8.6

Hvis der ikke opstilles det antal kandidater, der skal vælges, gennemføres valget med det
opstillede antal kandidater. Valget kan gennemføres som fredsvalg, hvis der blandt de
opstillede kandidater er enighed om fordelingen af posterne. Direktionen kan dog også
beslutte at udsætte valghandlingen og opfordre yderligere kandidater til at opstille inden
for en nærmere fastsat frist, som annonceres i den lokale presse og på selskabernes
hjemmeside www.htkforsyning.dk. Valget gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med
reglerne i dette valgregulativ med de fornødne tilpasninger

8.7

Kan valget ikke gennemføres som fredsvalg, offentliggør direktionen senest to uger før
valgdatoen den godkendte kandidatliste ved annoncering i den lokale presse samt på
selskabernes hjemmeside www.htkforsyning.dk. Direktionen lader samtidig fremstille
elektroniske stemmesedler, på hvilke kandidaterne er anført i alfabetisk orden.

9.

Valghandlingen

9.1

Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering på selskabernes
hjemmeside www.htkforsyning.dk i valgperioden.

9.2

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på selskabernes hjemmeside
under forbrugervalg foretager login med Nem ID. Efter login har den stemmeberettigede
forbruger adgang til at afgive sin stemme. Forbruger, som ikke anvender Nem ID, kan
bestille et kodebrev via valgportalen på selskabernes hjemmeside www.htkforsyning.dk.

9.3

Det er ikke muligt at afgive stemme pr. fuldmagt.

9.4

Såfremt stemmeberettigede forbrugere ikke har adgang til computer, vil der på
selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i selskabernes
åbningstid vil kunne afgives stemme.

10.

Optælling

10.1

Umiddelbart efter valgets gennemførelse optælles de modtagne, gyldige stemmer.
Optællingen foretages elektronisk af en af selskaberne uafhængig operatør.

10.2

Den uafhængige stemmeoptæller, udarbejder en protokol over valgresultatet, som
godkendes af valgudvalget.

10.3

De to kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt som fælles forbrugerrepræsentanter
i selskabernes bestyrelser. 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, og så fremdeles.

10.4

I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffer direktionen afgørelse om
valget ved lodtrækning.

10.5

Så snart resultatet af afstemningen eller et fredsvalg foreligger, lader direktionen
resultatet offentliggøre i den lokale presse og på selskabernes hjemmeside
www.htkforsyning.dk samt ved direkte henvendelse til de opstillede kandidater.

11.

Klager over valget

11.1

Klager over valget skal skriftligt indgives til selskaberne inden en uge efter resultatets
offentliggørelse.

11.2

Selskabernes bestyrelser træffer endelig afgørelse om klager i enhver henseende.

12.

Forbrugerrepræsentanternes forfald og udtræden

12.1

Hvis en forbrugerrepræsentant i en længere periode ikke kan deltage i bestyrelsesmøder,
erstattes den pågældende af den suppleant, der er valgt med flest stemmer.

12.2

Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelserne, herunder hvis denne mister sin
valgbarhed, erstattes forbrugerrepræsentanten af den suppleant, der er valgt med flest
stemmer.

12.3

Kan den udtrædende forbrugerrepræsentant ikke erstattes, kan bestyrelserne i
selskaberne beslutte at afholde et suppleringsvalg i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette valgregulativ.

13.

Ændringer af valgregulativet

13.1

Ændringer af valgregulativet kan vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.
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Vedtaget på bestyrelsesmøde i HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S den 28. juni 2021

