
Valgregulativ for valg af 2 fælles forbrugerrepræsentanter, og 2 suppleanter til bestyrel-
serne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S, for perioden 2022 til 2025. 
 
Indledende bestemmelser. 
 

1. Nærværende valgregulativ er udarbejdet i henhold til selskabernes vedtægter til afholdelsen af 

valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S. 

2. Lovgrundlag for nærværende regulativ er BEK nr. 772 af 16/06/2012, Bekendtgørelse om forbru-

gerindflydelse i vandselskaber, samt BEK nr. 812 af 21/07/2012, Bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 

3. Valghandlingen forestås af Sorø Forsyning A/S, der er Holdingselskab for de to vandselskaber. 

4. Valgperiode, følger den 4-årige valgperiode for kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. 

5. Der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand 

A/S. (iht. BEK nr. 772 § 4 stk. 4). 

6. Der vælges 2 suppleanter til fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og 

Sorø Spildevand A/S. 

7. Selskabets direktion er ansvarlig for gennemførelse af valget og for at de forbrugervalgte repræ-

sentanter indtræder i vandselskabernes bestyrelser og anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 

 

Valgudvalget. 

 

8. Bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S har besluttet, at bestyrelsesformand og ét bestyrelsesmedlem 

valgt af formand udgør valgudvalget. Valgudvalget påser, at valget afholdes i overensstemmelse 

med lovgivningen, selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ. 

9. Valgudvalget træffer beslutning om kandidaters valgbarhed og forbrugeres stemmeret, hvis der 

måtte opstå tvivl om disse forhold. 

10. Valgudvalget sikrer, at der udarbejdes protokol over den gennemførte valghandling. 

11. Klager over valgets afholdelse, annoncering af valgresultat mm., behandles af valgudvalget med 

baggrund i nærværende regulativ og gældende lovgivning. 

12. Valgudvalgets afgørelse kan påklages til bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S. Klagen kan tillige ind-

bringes for domstolene. 

 

Orientering om valg af forbrugerrepræsentanter. 

 

13. Valget annonceres i husstandsomdelt gratisavis og på selskabets hjemmeside ca. én måned før 

valghandlingen. 

14. Alle relevante oplysninger kan læses på selskabet hjemmeside samtidig med annoncering af val-

get og indtil behandling af eventuelle klager over valghandlingen er afsluttet. 

 

Valgbar. 

 

15. Valgbar er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i selskabet, 

(iht. BEK 772, § 3 stk. 1). 

16. Forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen har samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelses-

medlemmer i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S, (iht. BEK 772, § 3 stk. 2). 

17. Det er en betingelse for at stille op til bestyrelserne, at kandidaten indstilles af 5 fysiske personer, 

som er myndige , er forbruger hos et af selskaberne og som ikke tilhører kandidatens husstand. 

 



Stemmeberettiget. 

 

18. Stemmeberettiget er enhver myndig person, der er forbruger på valgdagen i mindst et af vandsel-

skaberne, eller som er ejere af ejendomme, der modtager vand fra Sorø Vand A/S eller afleder 

spildevand til Sorø Spildevand A/S. 

19. Hver stemmeberettigede har én stemme. 

20. En stemmeberettiget erhvervsvirksomhed kan afgive én stemme afgivet iht til den pågældende 

erhvervsvirksomheds tegningsregler. 

 

Opstilling af kandidater 

21. Kandidater til bestyrelsen skal opstille på valgportalen, der kan tilgås via forsyningens hjemme-

side. 

22. Kandidaten kan uploade eget portrætfoto og begrunde sit kandidatur skriftligt på valgportalen 

med maksimalt 400 anslag i ren tekst. 

23. Kandidaten kan bede personer om at være stillere gennem valgportalen. 

24. Hver kandidat skal have 5 godkendte stillere, der på valgportalen har bekræftet sin støtte til kan-

didaten. 

25. En stiller kan kun være stiller for én kandidat. 

 

Valghandlingen. 

 

26. Valget gennemføres elektronisk med adgang til valgportalen fra selskabets hjemmeside. 

27. De stemmeberettigede skal logge på valgportalen med NEM ID.  

28. Stemmeberettigede der ikke har NEM ID, kan bestille valgkode via selskabet hjemmeside. 

29. Der vælges blandt kandidater præsenteret på valgportalen. 

 

Behandling af indkomne stemmesedler. 

 

30. Optælling af stemmer sker efter valgudvalgets anvisninger og indenfor en uge efter afholdelse af 

valget. 

31. Ved stemmelighed blandt to eller flere kandidater trækkes lod. 

32. Kandidater oplistes herefter i prioriteret rækkefølge, og de to med flest modtagne gyldige stem-

mer er valgt til bestyrelserne. 

33. Kandidater med tredje og fjerde fleste stemmer er valgt til de 2 suppleantposter. 

 

Offentliggørelse af valgresultatet. 

 

34. Valgresultatet offentliggøres i husstandsomdelt gratisavis og på selskabets hjemmeside. 

35. Klager over det gennemførte valg skal være modtaget skriftligt hos Sorø Forsynings administrati-

on, pr. brev eller mail senest én uge efter offentliggørelsen af valgresultatet. 

 

Indtræden i bestyrelserne. 

 

36. De valgte forbrugerepræsentanter indtræder i bestyrelserne senest på selskabernes førstkom-

mende ordinære generalforsamling efter valget. 

37. Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelserne, indtræder den suppleant der har mod-

taget flest stemmer. 

 

Fornyet valghandling eller suppleringsvalg. 

 

38. Hvis der ved valget ikke vælges to forbrugerrepræsentanter, afholdes fornyet valg indenfor 6 må-

neder. 

39. Hvis antallet af forbrugerrepræsentanter på grund af udtræden ikke kan fastholdes på 2, afholdes 

suppleringsvalg indenfor 6 måneder for resten af valgperioden. 

 

Vedtagelse af nærværende valgregulativ. 

              Dette valgregulativ er vedtaget 26.10.2021 af bestyrelserne i Sorø Forsyning A/S, Sorø Vand A/S 

              og Sorø Spildevand A/S. 


