
 

 

  

Valgregulativ  

 

Valg af forbrugerrepræsentanter i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S 

  

1. Indledende bestemmelser 

1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Thisted Drikkevand A/S, CVR.-nr. 32 36 
24 35 og Thisted Spildevand Transport A/S, CVR. –nr. 32 36 24 43 ("Selskabet"). Valgregulativet 
fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse i henhold til 
vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. 
juni 2012. 

1.2 Valget gennemføres som ét fælles valg til de to selskabers bestyrelser. 

1.3 Selskabets forbrugere har ret til at vælge 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til Selskabets 
bestyrelse.  

1.4 Ved begrebet "forbruger" forstås fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- eller 
spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i Selskabets forsyningsområde.  

1.5 Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget (valgtilsynet) og træffer alle 
beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og valgret. 
Beslutningerne træffes i overensstemmelse med valgregulativet, vedtægterne for Selskabet og den 
til enhver tid gældende bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Valgtilsynet har 
ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i 
forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen.  

 

2. Valgret 

2.1 Stemmeberettiget til forbrugervalget i Selskabet er  

2.2 en boligenhed med individuel afregning til Selskabet, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen 
aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet,  

2.3 en erhvervsenhed med individuel afregning til Selskabet, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen 
aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet, og  

2.4 en bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Selskabet (lejer), som på tidspunktet for 
stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet, forudsat den pågældende 
bolig- eller erhvervsenhed senest 6 uger inden første dag, der kan afgives stemme, meddeler til 
Selskabet, at den ønsker at stemme ved valget. En sådan meddelelse skal ledsages af fulde navn, 
adresse samt forbrugsstedsnummer hos Thisted Vand. Kortvarige lejemål på eksempelvis 14-dages 
basis giver ikke stemmeret. I tvivlstilfælde afgør valgtilsynet om en fysisk eller juridisk person kan 
siges vedvarende at aftage forsyningsydelser. 



 

 

2.5 Enhver forbruger, jf. definitionen i pkt. 2.2, 2.3 og 2.4, har 1 stemme. Fysiske og juridiske 
personer, som ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår dog ikke ret til at afgive mere end én 
stemme. Ved afgivelse af flere stemmer fra samme boligenhed/erhvervsenheder er det den først 
afgivne stemme, der er gyldig. Øvrige stemmer fra samme boligenhed/erhvervsenhed kendes 
ugyldige. 

2.6 Enhver, der i løbet af afstemningsperioden, jf. pkt. 6.2.(b), er forbruger, jf. definitionen i pkt. 2.2, 
2.3 og 2.4, har valgret ved valget af forbrugerrepræsentanter og suppleanter. 

 

3. Valgbarhed 

3.1 Enhver fysisk person, der er myndig, er valgbar til Selskabets bestyrelse.  

3.2 Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i Selskabets bestyrelse 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 træffes 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. 

3.3 Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalg, at kandidaten anbefales af 10 
fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabets forsyningsområde, og som 
ikke tilhører kandidatens husstand.  

3.4 Kandidatanmeldelse skal ske elektronisk ved indtastning af navn, adresse m.v. i et system, der 
stilles til rådighed af Selskabet. Stillernes anbefaling skal foregå via det elektroniske valgsystem. 

 

4. Rettigheder og pligter 

4.1 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
jf. selskabslovens § 115. 

 

5. Valgperiode mv.  

5.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Valgperioden følger valgperioden for Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i andet halvår af 2021 og herefter hvert 4. år i perioden 
mellem august og december. 

5.2 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling efter 
valget. 

 

 



 

 

6. Information om valget 

6.1 Selskabet informerer om valget senest 12 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. 
Information gives på Selskabets hjemmeside (www.thistedvand.dk), samt på anden måde i det 
omfang det er nødvendigt for at sikre, at Selskabets forbrugere får information om valget. Denne 
information omfatter mindst 

(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres 

(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse 
af kandidatur,  

(c) henvisning til nærværende valgregulativ, og  

(d) henvisning til Selskabets hjemmeside. 

 

6.2 Selskabet informerer om proceduren for afholdelse af valget på Selskabets hjemmeside og i lokale 
medier senest 8 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Denne information omfatter 
mindst 

(a) navne på de opstillede kandidater, 

(b) tidspunktet for afstemningen, 

(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde, 

(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræsentanter for 
stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder, 

(e) henvisning til nærværende valgregulativ, og 

(f) henvisning til Selskabets hjemmeside.  

 

7. Valgets gennemførelse 

7.1 Hvis der ved udløbet af den i pkt. 6.1.(b) nævnte frist kun er anmeldt to kandidater, betragtes 
kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaterne opfylder 
valgbarhedsbetingelserne. 

7.2 Ved rettidig anmeldelse af mere end 2 kandidater til valget, forberedes stemmelister med angivelse 
af samtlige kandidater i alfabetisk orden efter fornavn. 

7.3 Ved rettidig anmeldelse af kun én eller ingen kandidater, annonceres valget igen med opfordring til 
kandidatanmeldelse, idet den allerede anmeldte kandidat automatisk optages på kandidatlisten, 
såfremt valgbarhedsbetingelserne er opfyldt. 

7.4 Valget afholdes som digitalt valg.  
 
Valget gennemføres ved afgivelse af stemme i valgperioden.  



 

 

 
Stemmeberettigede jf. pkt. 2.2, 2.3 og 2.4 vil kunne stemme umiddelbart ved at logge sig på via 
Thisted Vand A/S’ hjemmeside. Der vil digitalt kunne afgives 1 stemme. 

7.5 Personer som ikke ønsker eller ikke er i stand til at afgive stemme jf. pkt. 7.4, samt fysiske og 
juridiske personer, som ikke er tilsluttet som kunder, men som aftager en eller flere 
forsyningsydelser til eget forbrug, og som ønsker at afgive stemme, kan anmode om udlevering af 
digitalt ID til brug for stemmeafgivningen.  
 
Ved enhver anmodning om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivelse jf. ovenfor, afgør 
Selskabet på basis af foreliggende – og eventuelt yderligere indhentede oplysninger – hvorvidt den 
pågældende er stemmeberettiget. 

7.6 En stemmeberettiget boligenhed, jf. pkt. 2.2 eller 2.4, repræsenteres af én myndig fysisk person, 
som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl i boligenheden, kan ejeren af boligenheden 
repræsentere boligenheden. 

7.7 En stemmeberettiget erhvervsenhed, jf. pkt.2.3 eller 2.4, repræsenteres af én fysisk person, der kan 
tegne enheden, eller har fuldmagt fra den eller de eventuelt øvrige tegningsberettigede til at afgive 
stemme på vegne af enheden.  

7.8 Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme, herunder om krav til 
legitimation m.v., bliver offentliggjort i forbindelse med, at Selskabet giver den i pkt. 6.2 omtalte 
information. 

7.9 Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne gyldige 
stemmer af en af Selskabet uafhængig operatør.  

7.10 Valgtilsynet tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter valgets 
gennemførelse. 

7.11 Den uafhængige operatør, jf. pkt. 7.9 udarbejder en valgprotokol, som redegør for valgets resultat 
og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. 

7.12 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i Selskabets 
bestyrelse. De kandidater, som får tredje- og fjerdeflest stemmer, er valgt som suppleanter. I 
tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige 
mange stemmer. Valgtilsynet orienterer de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres 
valg. 

7.13 Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 8 dage efter valgperiodens 
afslutning. 

 

8. Udtræden af selskabets bestyrelse 

8.1 Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, der har fået flest 
stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til 
Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.5. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på 
Selskabets hjemmeside. 



 

 

8.2 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugerrepræsentant, der 
udtræder, gennemføres suppleringsvalg af en forbrugerrepræsentant og en suppleant inden 6 
måneder efter udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i 
overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.  

 

9. Godkendelse 

9.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 8. september 2021. 

 

 


