
 

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for  
Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, 
Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, L-Net A/S, 
Vestforsyning Belysning A/S, Vestforsyning Erhverv A/S, Vestforsyning 
Service A/S og Vestforsyning Vind A/S. 
 
 
1. Formål og baggrund 
 
1.1 Nærværende valgregulativ (herefter ”Valgregulativet”) fastsætter 

reglerne for fælles valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for 
Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, 
Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning Varme A/S, L-Net A/S, 
Vestforsyning Belysning A/S, Vestforsyning Erhverv A/S og 
Vestforsyning Service A/S (herefter benævnt ”Selskaberne”). 

 
1.2 Forbrugervalget afholdes – og Valgregulativet fastsættes – under 

hensyntagen til de enhver til gældende regler om krav til 
forbrugerindflydelse i vandselskaber i henhold til Vandsektorloven med 
tilhørende bekendtgørelsesgrundlag og eventuelle administrative 
retningslinjer. 

 
1.3 Ifølge Selskabernes vedtægter skal der vælges 2 

forbrugerrepræsentanter i alt. For at imødegå risikoen for 
nødvendigheden af afholdelsen af et yderligere forbrugervalg midt i 
valgperioden vælges endvidere 4 suppleanter for de 2 
forbrugerrepræsentanter.  

 
1.4 Forbrugerrepræsentanterne vælges ved direkte valg af forbrugerne i 

Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, 
Vestforsyning Vand A/S og L-Net A/S i forening. 

 
1.5 I selskabet Vestforsyning Vind A/S er der ikke i vedtægterne optaget 

bestemmelser om, at forbrugerne har ret til direkte at vælge 
forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Det er dog 
forventningen, at de forbrugerrepræsentanter, som forbrugerne vælger 
ved gennemførelsen af valg omfattet af Valgregulativet, vil blevet 
indstillet til valg som bestyrelsesmedlemmer også i Vestforsyning Vind 
A/S på generalforsamlingen i dette selskab. Kandidater, som opstiller 
til forbrugervalget, bør derfor være indstillet på også at indtræde i 
bestyrelsen for Vestforsyning Vind A/S og dermed være en del af den 
enhedsbestyrelse, som efter hidtil gældende praksis har varetaget den 
overordnede ledelse i alle Vestforsyning-koncernens selskaber (ekskl. 
Maabjerg Energy Center-koncernen). 

 



 

2. Selskabets vedtægter 
 
2.1 Selskabernes vedtægter indeholder grundlæggende bestemmelser 

om valg af forbrugerrepræsentanter, idet Valgregulativet – udover en 
gentagelse af disse hovedbestemmelser – indeholder en nærmere 
uddybning og præcisering af den tekniske gennemførelse af valget. 
 

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. 
 
3. Valgtidspunkt og valgperiode 
 
3.1 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted hvert 4. år i perioden 

mellem august og december.  
 
3.2 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. 

 
3.3 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabernes bestyrelser den 

1. januar i året efter valget. 
 
4. Forbrugerstatus og valgret 
 
4.1 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der på datoen 

for valgets offentliggørelse det pågældende valgår til eget forbrug 
aftager forsyningsydelser fra et eller flere forsyningsselskaber i 
Vestforsyning A/S-koncernen, dvs. Vestforsyning Varme A/S, L-Net 
A/S, Vestforsyning Vand A/S og/eller Vestforsyning Spildevand A/S.  

 
4.2 Fysiske og juridiske personer (herunder selskaber, institutioner, 

foreninger eller lignende), som har forbrugerstatus, har 1 stemme for 
hver forsyningsydelse, den pågældende aftager til eget forbrug. 
 

4.3 Lejere, andelshavere mv. kan opnå forbrugerstatus på basis af 
forudgående henvendelse til Vestforsyning A/S om registrering som 
forbruger, uanset lejeren mv. ikke har rådighed over egen installation 
såfremt den pågældende dog aftager forsyningsydelser fra 
Vestforsyning Varme A/S, L-Net A/S, Vestforsyning Vand A/S og/eller 
Vestforsyning Spildevand A/S via fælles installationer og 
målernumre/fælles tilslutning til offentlig kloak. 

 
4.4 Enhver registreret forbruger, jævnfør punkt 4.1, har valgret til valget af 

forbrugerrepræsentanter og suppleanter. 
5. Valgbarhed 
 
5.1 Valgbar er enhver myndig, fysisk person, uanset om vedkommende er 

forbruger eller aftager forsyningsydelser fra Vestforsyning Varme A/S, 



 

L-Net A/S, Vestforsyning Vand A/S og/eller Vestforsyning Spildevand 
A/S, forudsat at vedkommende opfylder stillerkravet i pkt. 8.2. 

 
5.2 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 træf- 
fes konkrete beslutninger om det pågældende forbrugervalg. Et 
generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 
kan ikke samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne, såfremt den 
pågældende vælges ved et konkret forbrugervalg.  

 
6. Valgudvalg 

 
6.1 Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskaberne eller af et af og 

blandt bestyrelserne udpeget udvalg (herefter samlet benævnt 
”Valgudvalget”), der har det overordnede ansvar for valgets 
gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af 
valget, herunder vedrørende valgbarhed og valgret. Beslutningerne 
træffes i overensstemmelse med Valgregulativet og vedtægterne for 
Selskaberne. Personer, der stiller op som kandidater ved 
forbrugervalget, kan ikke sidde i Valgudvalget eller deltage i 
bestyrelsernes behandling af sager vedrørende valget. 

 
6.2 Bestyrelserne kan endvidere udpege en valgledelse, der forestår den 

praktiske gennemførelse af valget. 
 
6.3 I forbindelse med afholdelsen af hvert konkret valg, afgør 

bestyrelserne, hvorledes valget skal foregå, herunder ved brug af en 
eller flere af følgende metoder: 

 
a) Digitalt valg, hvor stemmeafgivning sker ved log-in på internettet. 
b) Afkrydsning af fysisk stemmeseddel og indlevering med brev i 

frankeret svarkuvert. 
 
6.4 Bestyrelserne/Valgudvalget offentliggør i forbindelse med 

offentliggørelse af Valgperioden, jf. pkt. 7.1, hvilke(n) metode(r) til 
stemmeafgivning, der anvendes i forbindelse med det konkrete valg, jf. 
pkt. 6.3. 

 
6.5 Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle 

forhold af betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, 
beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i 



 

5 år og være offentligt tilgængelige for Selskabernes ledelse, 
Selskabernes aktionær samt stemmeberettigede forbrugere. 

 
7. Valgperiode og annoncering heraf 

 
7.1 Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse (herefter 

benævnt ”Valgperioden”), som samtidig er frist for at stemme. 
Valgperioden annonceres i den lokale presse og på Vestforsyning A/S’ 
hjemmeside senest 2 måneder før valgperiodens afslutning. 

 
8. Opstilling af kandidater 
 
8.1 Valgudvalget skal samtidig med den i punkt 7.1 nævnte annoncering 

opfordre alle stemmeberettigede forbrugere til at bringe kandidater i 
forslag. Kandidatanmeldelsesskema og tilhørende stillerliste kan 
rekvireres hos Vestforsyning A/S eller downloades på Vestforsyning 
A/S’ hjemmeside.  

 
8.2 Forslag til kandidater med tilhørende stillerliste skal være Valgudvalget 

i hænde senest 30 dage efter offentliggørelse af valget. En kandidat 
skal foreslås af mindst 25 stemmeberettigede forbrugere. 

 
8.3 Kandidater skal på kandidatanmeldelserne erklære sig villige til at 

modtage valg til bestyrelserne i alle Selskaberne. 
 
8.4 Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er 

valgbare. Senest 5 dage før Valgperiodens start skal Valgudvalget 
offentliggøre den godkendte kandidatliste på Vestforsyning 
A/S’hjemmeside samt ved annoncering i den lokale presse. 

 
8.5 Såfremt der ved udløbet af den i punkt 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 

to kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af 
valg, såfremt valgbarhedsbetingelserne er opfyldt. Ved anmeldelse af 
kun én eller ingen kandidater annonceres valget igen med opfordring 
til kandidatanmeldelse, idet den eventuelt allerede anmeldte kandidat 
automatisk optages på kandidatlisten, såfremt 
valgbarhedsbetingelserne er opfyldt. 

 
8.6 Ved rettidig modtagelse af mere end to kandidater, forberedes (evt. 

digitale) stemmelister/stemmesedler eller lignende, jf. pkt. 6.3, med 
angivelse af samtlige foreslåede kandidater i tilfældig rækkefølge, idet 
rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forestået af Valgudvalget eller 
ekstern rådgiver.  

 
 
 



 

9. Valghandlingen 
 
9.1 Valghandlingen gennemføres ved afgivelse af stemme i Valgperioden 

i overensstemmelse med den af bestyrelserne valgte metode til 
stemmeafgivning, jf. pkt. 6.3.  

 
9.2 Forbrugere med NemID eller eget kundenummer vil ved afholdelsen af 

digitale valg, kunne stemme umiddelbart ved at logge sig på 
forbrugervalget via Vestforsyning A/S’ hjemmeside. Der vil digitalt 
kunne afgives 1-4 stemmer afhængig af antal forbrugsydelser, den 
pågældende aftager til eget forbrug.  

 
9.3 Forbrugere, der ikke har et NemID eller selvstændigt kundenummer, 

skal senest 10 dage før Valgperiodens afslutning rette henvendelse til 
Selskabet og anmode om udlevering af fysisk stemmeseddel eller 
digitalt ID til brug for stemmeafgivningen. Fysisk(e) 
stemmeseddel/stemmesedler tilgår i givet fald forbrugeren i frankeret 
svarkuvert.  

 
9.4 Ved enhver anmodning om udlevering af stemmeseddel/digital ID til 

brug for stemmeafgivelse i henhold til pkt. 9.3, afgør Vestforsyning A/S 
på basis af foreliggende – og eventuelt yderligere indhentede 
oplysninger –hvorvidt den pågældende er stemmeberettiget og i givet 
fald med hvor mange stemmer. Under hele valghandlingen føres 
digitalt en logbog over, hvilke forbrugere der har stemt digitalt på basis 
af NemID eller kundenummer, og hvilke forbrugere der har stemt 
digitalt eller ved brevstemme på basis af konkret anmodning i henhold 
til pkt. 9.3. 

 
9.5 Ved brevstemmeafgivning kan der stemmes på én kandidat ved 

afkrydsning på stemmesedlen. Afkrydses flere kandidater, er 
stemmesedlen ugyldig. Ved digital stemmeafgivning klikkes på den 
kandidat, der ønskes afgivet stemme på. Forbrugere med ret til at 
afgive flere stemmer som følge af eget forbrug af 2 eller flere af 
forsyningsydelserne el, varme, vand eller spildevand, indleverer flere 
stemmesedler med kryds på én kandidat/afgiver digitalt flere stemmer 
på kandidaten ved digital valghandling efter log-in på 
VestforsyningA/S’ hjemmeside. 

 
9.6 Ved brug af stemmesedler, skal stemmesedlerne tilbagesendes til et 

konsulentfirma udpeget ved offentliggørelse af valgmetoden i den 
medsendte, frankerede svarkuvert og være i hænde på den herpå 
anførte adresse senest kl. 12.00 dagen efter Valgperiodens udløb. 

 



 

9.7 Brevstemmer, som ikke modtages i den medsendte, frankerede 
svarkuvert, er ikke gyldige.  

 
10. Optælling 

 
10.1 Umiddelbart efter Valgperiodens udløb foretages optælling af de 

modtagne gyldige stemmer. 
 
10.2 Optællingen foretages af Selskaberne eller ekstern rådgiver, der 

udarbejder protokol over optællingsresultatet til forelæggelse og 
godkendelse for Valgudvalget. 

 
11. Resultat 

 
11.1 De to kandidater, som har opnået det højeste antal stemmer ved 

valget, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes 
bestyrelser.  

 
11.2 Kandidater, som herefter ikke er valgt som forbrugerrepræsentanter til 

Selskabernes bestyrelser, er herefter valgt som suppleanter i 
rækkefølge efter det antal stemmer, som de enkelte kandidater har 
opnået. Det vil sige, at den kandidat, som har opnået tredje flest antal 
stemmer, er valgt som 1. suppleant – og så fremdeles indtil man har 
konstateret afstemningsresultatet op til indvalget af 4. suppleant. 

 
11.3 I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør ekstern rådgiver 

ved lodtrækning, hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som valgt 
som henholdsvis forbrugerrepræsentant, 1., 2., 3. og 4. suppleant.   

  
11.4 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter Valgudvalgets 

godkendelse af optællingsprotokollen, jævnfør punkt 10.2. 
Offentliggørelsen sker på Vestforsyning A/S’ hjemmeside og i 
dagspressen snarest og senest 10 dage efter Valgperiodens 
afslutning.   
 

12. Klage over valget 
 
12.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Valgudvalget inden 8 dage 

efter resultatets annoncering, jævnfør punkt 11.4. 
 
12.2 Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen. 
 



 

13. Udtræden 
 

13.1 Mister en forbrugerrepræsentant i valgperioden sin valgbarhed, 
jævnfør punkt 5, skal vedkommende udtræde af Selskabernes 
bestyrelse og erstattes 1. suppleanten. Mister 1. suppleanten sin 
valgbarhed, skal vedkommende tilsvarende udtræde af Selskabernes 
bestyrelse og erstattes af 2. suppleanten og så fremdeles. De samme 
principper gør sig gældende i tilfælde af en forbrugerrepræsentants 
forfald af 6 måneders varighed. 
 

13.2 Måtte den situation indtræffe, at der på baggrund 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, jf. pkt. 3.2. 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. 

 
 
Godkendt den 15. marts 2021 af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 
Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, 
Vestforsyning Vand A/S, L-Net A/S, Vestforsyning Belysning A/S, 
Vestforsyning Erhverv A/S, Vestforsyning Service A/S og Vestforsyning Vind 
A/S.  
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