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INFORMATION OM FORBRUGERVALG 2021  

Forbrugerne i vandselskaberne skal jf. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og bekendt-
gørelse nr. 812 af 18. juli 2012 have indflydelse på vandselskabernes udvikling.  

Pr. 1. januar 2018 indtrådte de seneste 2 forbrugerrepræsentanter for en 4-årig periode i 
bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S. 

Der skal derfor nu vælges 2 nye fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter.  

Forbrugervalget gennemføres i perioden 27. oktober – 10. november 2021. De valgte for-
brugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne for de 2 vandselskaber i forbindelse med 
de førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger i 2022. 
 
 

Forbrugerrepræsentanter 

Lolland Forsyning søger kandidater til det kommende valg af 2 fælles forbrugerrepræsen-
tanter til bestyrelserne i de 2 vandselskaber. Der skal desuden vælges 2 fælles suppleanter.  

De 2 vandselskabers bestyrelser består hver af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 5 
udpeget af Lolland Byråd.  
 
Kandidaterne skal være indstillet på at repræsentere de 2 selskabers typer af forbrugere. 
Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne skal varetage selskabernes overord-
nede interesser, og altså ikke kun forbrugernes interesser.  

 

Opstilling af kandidater 

Det er ikke et krav, at kandidater til bestyrelsen er forbrugere hos Lolland Forsyning. Du 
kan stille op, hvis du er myndig og ikke under værgemål eller samværgemål efter værge-
målslovens §§ 5 og 7. 
 
Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, skal senest tirsdag den 14. septem-
ber 2021 kl. 15.00 anmelde deres kandidatur via det elektroniske valgsystem på vores 
hjemmeside www.lollandforsyning.dk.  

Hvis du ønsker at stille op, skal mindst 10 af de 2 vandselskabers forbrugere anbefale dig. 
Det gør de på en stillerliste, som uploades i forbindelse med kandidatregistreringen.  

På vores hjemmeside finder du links til stillerliste og valgregulativ. 
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Valgperiode 

Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger 
valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.  

 

Arbejdet i bestyrelsen 
 
Bestyrelsens væsentligste opgaver er at ansætte en direktion og at kontrollere direktio-
nens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Lolland Forsynings 
vandselskaber, som direktionen og de ansatte arbejder efter. 
 
Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabernes planer for fremtiden. Du er for 
eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, 
serviceniveau, takster og udviklingsprojekter.  
 
Bestyrelsen er desuden selskabets øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser 
og i eventuelle forbrugerklagesager. 
 
Bestyrelsesarbejdet består normalt af 4 - 5 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derud-
over bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne. 

 

Pligter og ansvar - forbrugerrepræsentanter 
 
En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelses-
medlemmer, jf. selskabslovens § 115. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal 
varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

Du kan læse mere om disse forpligtigelser i valgregulativet. 

 
Honorar 

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar, der for tiden er på cirka 5.000 kr. om 
året pr. selskab. 
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Afvikling af valget 

Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra tirsdag den 27. oktober 
2021 til tirsdag den 10. november 2021. 

Afstemningen foregår elektronisk.  

Via et link på Forsyningens hjemmeside www.lollandforsyning.dk bliver du sendt videre til 
afstemningssiden, hvor du kan afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kun-
denummer. 

Du kan på hjemmesiden se fotos af kandidaterne og læse, hvilke tanker de har gjort sig om 
deres arbejde som eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer i de 2 vandselskaber. 

Hvis du ikke har adgang til elektronisk afstemning, kan du modtage vejledning heri, ved fy-
sisk fremmøde hos Lolland Forsyning, Stavangervej 13, 4900 Nakskov inden for normal åb-
ningstid.  

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne i de 2 vandselskaber i 
starten af 2022 – efter enten en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling i selska-
berne. 

De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 for-
brugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter. 

 

Stemmeberettigede  

Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed i valgperioden opfylder følgende 
betingelser: 

• Aftager vand og/eller afleder spildevand. 

• Får en individuel afregning fra begge eller et af vandselskaberne 

 
Hvis du ikke får en individuel afregning, f.eks. fordi du bor til leje, kan du selvregistrere dig 
på Lolland Forsynings hjemmeside www.lollandforsyning.dk samtidig med, at du afgiver 
din stemme. I den forbindelse afgiver du en tro og love-erklæring på, at du er valgberetti-
get. 
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