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1. Indledende bestemmelser 
 
 1.1  Formål 

 Dette regulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyr-
 elserne i Assens Forsynings selskaber. 
 
 1.2 Baggrund 

Valgregulativet er udarbejdet jf. vedtægterne for Assens Forsyning A/S, Assens 
Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S, Assens Rensning A/S og 
Assens Affald & Genbrug A/S (herefter “selskaberne”). Valgregulativet fastlægger reg-
lerne for valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser iht. Vandsektorlo-
ven. 
 
Selskabernes, her Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rens-
ning A/S, forbrugere har ret til at vælge to forbrugerrepræsentanter samt to suppleanter 
til bestyrelserne.  
 
I de øvrige selskabers bestyrelser har forbrugerrepræsentanterne taleret, men ikke 
stemmeret. 
 

 1.3 Ansvar for udførelse 

 Selskabernes bestyrelser er ansvarlige for at gennemføre valget. Bestyrelserne kan 
 nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver i forbindelse med valget. 
 
 
2. Stemmeret og kandidater 

 
2.1 Valgret 

Enhver myndig forbruger i vandselskaberne kan stemme til forbrugervalget.  
Hver husstand/erhvervsvirksomhed har én stemme. 
  
Juridiske personer kan lade sig repræsentere ved den tegningsberettigede eller ved 
fuldmagt. Hver forbruger kan stemme på én kandidat. 
 
2.2 Valgbar 

Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant. En kandidat skal, 
for at blive opstillingsberettiget, præsentere min. 10 underskrevne erklæringer (maks. 
20) fra stillere blandt vandselskabernes forbrugere. Der kan angives én stiller pr. hus-
stand eller pr. virksomhed. Dokumentation for, at en kandidat er opstillingsberettiget, 
skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før valget afholdes. 

 
 Kandidatregistrering foregår via Assens Forsynings hjemmeside. 
 

Kandidaterne offentliggøres på hjemmesiden og ved annoncering i lokale medier. 
 

Valget gennemføres som ét fælles valg, hvor forbrugerrepræsentanter og suppleanter 
vælges til bestyrelserne for alle vandselskaber. 
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 2.3 Valgperiode 

 Forbrugerrepræsentanterne og suppleanterne vælges for fire år ad gangen. 

 Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for vandselskabernes general-
 forsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

2.4 Forudsætninger 

Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op til valget og kandidere til at blive 
forbrugervalgt repræsentant i bestyrelsen. Som aktieselskab, der drives iht. selskabs-
lovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk 
eller erhvervsmæssig erfaring, som kan medvirke til at sikre den fortsatte drift og udvik-
ling af selskaberne. 
 
 

3. Information om valget 
 
3.1 Opstilling og gennemførelse 

Information om valget, herunder om valgets gennemførelse, opstilling af kandidater og 
valgets resultat offentliggøres på selskabernes hjemmeside, www.assensforsyning.dk. 
Selskabet kan derudover beslutte at informere om valget på anden måde for at sikre, 
at forbrugerne får information om valget – eksempelvis ved annoncering i lokale me-
dier. 
 
Forbrugerne skal have information om valget senest to måneder før valgets afholdelse. 
Denne information skal mindst omfatte fristen for opstilling af kandidater, opstillings-
krav, oplysninger om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet og selskaber-
nes hjemmeside. 
 
 

4. Valgets gennemførelse 
 
4.1 Valget 

Valget gennemføres ved afgivelse af stemmer ved elektronisk registrering via selska-
bernes hjemmeside i valghandlingsperioden. 
 
Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger via selskaberne hjemmeside 
foretager login med kundenummer, adgangskode og/eller NemID. Efter login har den 
stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme. 
 
Hvis den stemmeberettigede forbruger ikke har kundenummer og adgangskode, for ek-
sempel fordi denne er bruger og ikke kunde i selskabet, eller hvis vedkommende er fri-
taget for NemID, kan der hos Assens Forsyning rekvireres alternativ mulighed til at af-
give stemme 
 
Såfremt en stemmeberettiget forbruger i øvrigt ønsker hjælp til afstemning, vil der på 
Assens Forsynings adresse Skovvej 2B, 5610 Assens, være mulighed for at afgive 
stemme. 
 
Der kan afgives én stemme pr. husstand eller pr. virksomhed. Juridiske personer kan 
lade sig repræsentere ved den tegningsberettigede eller ved fuldmagt. Hver forbruger 
kan stemme på én kandidat. 
 

http://www.assensforsyning.dk/
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4.2 Optælling 

Efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer 
af en af selskabet uafhængig operatør. 

Den valgansvarlige udarbejder en rapport, som dokumenterer de afgivne stemmer og 
det samlede valgresultat. 
 

4.3 Valgresultat 

De to kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i besty-
relserne. De kandidater, som får tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som supplean-
ter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.  

Efter optællingen er godkendt, giver bestyrelsen besked til de valgte forbrugerrepræ-
sentanter og suppleanter om deres valg. Herefter får de øvrige kandidater besked om 
valgets resultat og valgresultatet offentliggøres på selskabernes hjemmeside og i lo-
kale medier. 

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen ved den førstkommende general-
forsamling. 
 

4.4 Udtræden af bestyrelsen 

Hvis en forbrugerrepræsentant meddeler bestyrelsesformanden, at forbrugerrepræsen-
tanten ønsker at udtræde af bestyrelsen, foranlediger bestyrelsen straks anmeldelse af 
dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samtidigt med, at den forbrugervalgte supple-
ant, som har fået flest stemmer, indtræder og bliver registreret, som forbrugervalgt be-
styrelsesmedlem. 

Hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed, ophører forbrugerrepræsentan-
tens medlemskab af bestyrelsen. Bestyrelsen foranlediger straks anmeldelse af dette 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samtidig med, at den suppleant, som har fået flest 
stemmer indtræder og registreres som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen. 

Hvis der ikke er eller ikke længere er forbrugervalgte suppleanter, som kan indtræde i 
bestyrelsen, gennemføres suppleringsvalg for den resterende valgperiode i overens-
stemmelse med principperne i dette valgregulativ. 

Den valgte suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden, jf. pkt. 4.3. 
 
 

5. Godkendelse 
 
5.1 Godkendelse af tidsplan og regulativ 

Valgets tidsplan og regulativ er vedtaget af bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, As-
sens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S, Assens Rensning 
A/S og Assens Affald & Genbrug A/S. 
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5.2 Underskrifter 

 

 

 

 

Assens, 15. april 2021 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Poul Erik Kristiansen 
Formand for bestyrelsen 

 Birger Strandby Ernst 
Direktør 
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