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FORBRUGERVALG 2017 I GRIBVAND SPILDEVAND A/S

VURDERING AF RESULTAT

1. INDLEDNING

Gribvand Spildevand A/S ("Selskabet") har gennemført valg af forbrugervalgte bestyrel-
sesmedlemmer for perioden 2018-2021. Valghandlingen blev afsluttet d. 27. september
2017. Efterfølgende har selskabet bedt Horten vurdere stemmeafgivelsen og valgresulta-
tet med henblik på at kunne offentliggøre et notat om vurderingen. 

2. VURDERING

2.1 Generel vurdering af valghandlingen

Efter vores oplysninger, er valghandlingen gennemført i overensstemmelse med de reg-
ler, som er fastsat i Selskabets valgregulativ. Selskabets medarbejdere har ikke haft ad-
gang til det digitale valgsystem, ligesom medarbejderne ikke har haft adgang til oplysnin-
ger om, hvorledes stemmerne er afgivet. 

Der er afgivet 245 stemmer ved valget. Softwareleverandøren, som har bistået med gen-
nemførelse af valget har imidlertid konstateret, at én person har afgivet seks stemmer. 
Dette er ikke i overensstemmelse med Selskabets valgregulativ, jf. umiddelbart herunder. 

2.2 Håndtering af for mange afgivne stemmer

Som nævnt ovenfor, har én person afgivet seks stemmer. Softwareleverandøren har be-
kræftet, at den pågældende er registreret som ejer på samtlige af de ejendomme, som
personen har afgivet stemme for. 

Ifølge valgregulativets pkt. 2.4 har hver stemmeberettiget ejendom én stemme. Endvi-
dere følger det af valgregulativets pkt. 2.5, at en person maksimalt kan repræsentere fem 
stemmeberettigede ejendomme. 



Side 2

Personen, som har afgivet seks stemmer, er ejer af seks ejendomme, og har afgivet en 
stemme på ejendom. Det er derfor vores vurdering, at der ikke umiddelbart er grund til 
at antage, at der er tale om misbrug af stemmeadgangen. Der foreligger ingen oplysnin-
ger, som indikerer, at der skulle være tale om et forsøg på at omgå valgregulativets pkt. 
2.5. 

Det er derfor vores vurdering, at det er tilstrækkeligt at anse den overskydende stemme 
for ugyldig, således at personens adgang til at repræsentere fem ejendomme fastholdes. 

I den konkrete situation har det efter vores oplysninger ikke afgørende betydning, om én 
eller samtlige stemmer annulleres som ugyldige. Den kandidat, som har modtaget stem-
merne har modtaget næstflest stemmer – lige som en anden kandidat (57 stemmer hver). 
Den, som har fået fjerde-flest stemmer har opnået 42 stemmer. Efter fradrag af den 
stemme, som er ugyldig, har den modtagende kandidat fået 56 stemmer og bliver derved 
første suppleant til bestyrelsen, jf. nedenfor.

3. RESULTATET AF FORBRUGERVALG 2017

Resultatet af forbrugervalget er som følger: 

Kandidat Stemmer Andel Resultat

Kjell A. Nilsson 83 34% Bestyrelsesmedlem

Niels Andersen 57 23% Bestyrelsesmedlem

Parmo Nielsen 56 23% 1. suppleant

Bjarne Frølund Møller 42 17% 2. suppleant

Mark Haudrup Palina 6 2%

Total 244 100%

Efter valgregulativets pkt. 7.10 bliver de 2 kandidater, som får flest stemmer, valgt som 
forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. De kandidater, som får tredje- og fjerde-flest 
stemmer, bliver valgt som 1. og 2. suppleanter. 

Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen, jf. valgregulativets 
pkt. 5.1. 
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