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VALGPJECE 

Vedrørende valg af forbrugerrepræsentanter til 

Jammerbugt Forsyning A/S i 2021 

  

Generel info 

Jammerbugt Forsyning A/S (efterfølgende benævnt Forsyningen) skal have valgt for-

brugerrepræsentanter til Forsyningens bestyrelsen. 

I henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (BEK nr. 772 af 

16-06-2012) samt ændringsbekendtgørelse (BEK nr. 812 af 18-07-2012) har forbru-

gerne mulighed for at få direkte indflydelse på bestyrelsessammensætningen i alle for-

syningsselskaber, som enten leverer drikkevand eller afleder og renser spildevand.  

Forbrugernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning kommer til udtryk ved, at for-

brugerne skal vælge 2 medlemmer til selskabets bestyrelse. Valget skal være afholdt 

inden den 31. december 2021. 

Kandidatopstilling og valg 

Kandidater, der ønsker at opstille som repræsentant for forbrugerne i bestyrelsen for 
Jammerbugt Forsyning A/S, skal indlevere en liste med 10 stillere, som er forbrugere 
hos Jammerbugt Forsyning A/S.  
 
Forsyningen gennemfører valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen ved et di-
rekte valg blandt de opstillede kandidater.  
 
Valgbar er enhver, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger hos Forsynin-
gen eller bosiddende i Jammerbugt Kommune.  
 
Stemmeberettiget er enhver, der er forbruger eller kunde hos Forsyningen.  
 
Vi henstiller til, at andelsboligforeninger, ejerforeninger og andre udlejere informerer le-

jere, forpagtere mv. om det kommende valg af forbrugerrepræsentanter. 



 

2 
 

Der kan maksimalt afgives én stemme pr. husstand eller erhvervsejendom, som forbru-

geren råder over. 

Hvor lang en periode vælges man for? 

Valgperioden er for en 4 års periode. 

Hvem kan vælges?  

Brugere og forbrugere opfordres til at bringe 

kandidater i forslag. 

 

For at stille op som kandidat, skal man udfylde 

et kandidatanmeldelsesskema, og dette 

skema skal vedlægges en stillerliste.   

 

En kandidat skal kunne mønstre 10 navngivne stillere, som alle er forbrugere under 

Jammerbugt Forsyning A/S, for at kunne blive godkendt som kandidat. 

Hvornår skal kandidater anmeldes? 
Opstilling og registrering af kandidater og stillere skal ske via https://stemonline.dk/jam-

merbugtforsyning/ 

 

Sidste frist for anmeldelse af kandidater er den 27. august 2021. 

Hvordan gennemføres valget?  
Når kandidatlisten er udarbejdet, vil den blive lagt ud på vor hjemmeside. 

Der indrykkes samtidig en annonce i de 4 lokalaviser med orientering om, at kandidatli-

sten kan ses på hjemmesiden eller kan afhentes på vort kontor i Pandrup. 

Valget vil forgå elektronisk via log in på Forsyningens hjemmeside www.jfas.dk 

Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Blandt de kandidater som 

har fået stemmer, vil der blive foretaget optælling, og de 2 kandidater, som har opnået 

flest stemmer, vil efterfølgende indtage de 2 poster i bestyrelsen. 

Kandidaterne med 3. og 4. flest stemmer vil indgå som hhv. 1. og 2. suppleant for de 

indvalgte forbrugerrepræsentanter. 

 



 

3 
 

Hvordan kan man stemme? 

På Forsyningens hjemmeside www.jfas.dk vil det være muligt at foretage 

en elektronisk afstemning via et link, der er indbygget på hjemmesiden.  

Linket henviser til:  https://stemonline.dk/jammerbugtforsyning/ 

 

For at afgive din stemme skal du logge ind ved brug af enten NemID eller kundenr. + 

adgangskode. 

Når valget er gennemført? 

Når valghandlingen er afsluttet, vil stemmerne blive talt op. Optællingen 

mv. bliver kontrolleret af en revisor, hvorefter resultatet vil blive annon-

ceret via Forsyningens hjemmeside og annoncer i de 4 lokalaviser. 

Samtidig vil der tilgå de valgte personer direkte besked. 

Hvis man vil klage over valget, skal klagen være modtaget af Forsyningen senest 8 

dage efter annonceringen af valgresultatet. Den gældende Bestyrelse tager herefter stil-

ling til klagen.  

Dit lokale forsyningsselskab. 

Jammerbugt Forsyning A/S er dit lokale forsyningsselskab. Forsyningen sørger for, at 
du har rent vand i hanerne, samt afleder og renser dit spildevand til gavn for miljøet og 
det omgivende samfund. 
 
Forsyningen står for driften af et vandværk (Langdal Vandværk) og tilhørende vandfor-
syningsnet, fire renseanlæg, kloaksystem, pumpestationer og bygværker til afledning og 
rensning af spildevand. 
 
Jammerbugt Forsyning A/S blev oprettet i 2010 og er 100 % ejet af Jammerbugt Kom-
mune. 
 
Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer: 5 valgt af byrådet, 2 valgt af medarbejderne og 
2 valgt af forbrugerne.  
 
Valgperioden er 4 år, og der vil normalt blive afholdt 4-6 bestyrelsesmøder om året. 
 
Bestyrelsen kommer sammen med direktionen til at arbejde med en lang række vigtige 
opgaver som f.eks.: 

• Fastsættelse af selskabets serviceniveau. 
• Anlægsinvesteringer – aktuelt separatkloakeringer i Halvrimmen og Fjerritslev. 
• Sparring med direktionen om den overordnede drift. 
• Overordnede strukturelle beslutninger. 
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Jammerbugt Forsyning A/S i tal (2020) 

Omsætning: 66 mio. kr. 
Egenkapital: 1208 mio. kr. 
Vand: 876 forbrugssteder 
Spildevand: 19.184 forbrugssteder 
Ansatte: 20 medarbejdere 

Hvor får jeg mere at vide? 
Du kan læse mere om Jammerbugt Forsyning A/S og følge valget af forbrugerrepræ-
sentanter på www.jfas.dk  
 

 

 

Jammerbugt Forsyning A/S 

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup 

 

 


