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3. Forbrugerstatus og valgret 

3.1. Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som til eget forbrug aftager vand- 

og/eller spildevandsforsyningsydelser fra Frederikshavn Vand A/S og/eller Frederikshavn Spilde-

vand A/S. Frederikshavn Kommune og selskaber i Frederikshavn Forsyning-koncernen har dog 

ikke forbrugerstatus og har dermed heller ikke stemmeret.  

3.2. Stemmeberettigede til forbrugervalget (med forbrugerstatus) i Selskaberne er Selskabernes 

kunder og brugere på tidspunktet for offentliggørelse af Valgperioden. 

a) Kunder på spildevandsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom, 

der på basis af fysisk tilslutning til kloaknettet og kontraktligt medlemskab, modtager af-

regning for spildevandsforsyningsydelser direkte fra Frederikshavn Spildevand A/S. Kun-

der på vandforsyningsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom, 

der på basis af fysisk tilslutning til vandforsyningsnettet - eller på basis af en truffen be-

slutning om individuel afregning - modtager afregning for vandforsyningsydelser direkte 

fra Frederikshavn Vand A/S. 

b) Brugere er de fysiske og juridiske personer i Selskaberne, der aftager vand- og/eller spil-

devandsforsyningsydelser fra Selskaberne til eget forbrug på baggrund af, at de som leje-

re, andelsbolighavere, plejehjemsbeboere eller lignende vedvarende råder over og benyt-

ter vandforsyningsinstallationer, som i sidste ende forsynes af Frederikshavn Vand A/S, 

og/eller vedvarende råder over og benytter afløbsinstallationer, hvorfra spildevandet i 

sidste ende afledes/bortskaffes af Frederikshavn Spildevand A/S. 

Selskaberne afgør konkret om en fysisk eller juridisk person kan siges vedvarende at aftage 

vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser, som beskrevet ovenfor, idet kortvarige lejemål på 

eksempelvis 14-dages basis ikke giver stemmeret. 

3.3. Enhver myndig, fysisk person og enhver juridisk person har ved gennemførelsen af valget én 

stemme pr. kundenummer. Hvis der er flere fysiske personer, som er knyttet til en boligenhed, 

må disse indbyrdes aftale, hvordan stemmeretten udøves. 
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4. Valgbar som forbrugerrepræsentant 

4.1. Enhver myndig, fysisk person er valgbar til Selskabernes bestyrelse, uanset om den pågældende 

aftager forsyningsydelser fra Selskaberne. 

4.2. Repræsentanter, der ønsker at stille op til valget skal  

a) kunne fremvise en liste med 10 stillere, som alle skal være forbrugere, jf. definitionen i 

pkt. 3.1 - 3.2.  

b) anmelde sit kandidatur via Selskabernes hjemmeside senest 6 uger før afholdelsen af val-

get.  

4.3. Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne, kan vælge at kandi-

dere 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 forbru-

gervalg. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde som repræsen-

tant for forbrugerne, såfremt den pågældende vælges ved et konkret forbrugervalg. 

4.4. I det omfang kandidater ønsker at føre valgkampagne, forestår kandidaterne selv dette.  

 

  


