
1 
 

Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter i Eniig Varme A/S 
 

 
1. INDLEDNING  

 
1.1 Valgregulativet fastlægger reglerne for forbrugernes direkte valg af 2 

forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen i Eniig Varme A/S,  
CVR-nr. 25 80 98 07 (herefter betegnet ”Selskabet”), jf. varmeforsyningslovens  
§ 23, h, stk. 4, nr. 1, jf. § 23k, stk. 3.  
 
 

2. VALGRET OG VALGBARHED 
 

2.1 Valgret tilkommer enhver fysisk eller juridisk person, der 12 uger før afstemningsperioden 
begynder er registreret som regningsmodtager for en afregningsmåler tilsluttet Selskabets 
anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp (herefter betegnet ”Forbrugere”).  
 

2.2 Valgbar er enhver fysisk person, der på tidspunktet for opstilling af kandidater er myndig, 
uanset om vedkommende aftager varme fra Selskabet.  
 
 

3. VALGLEDELSE 
 
3.1 Selskabets bestyrelse skal sikre en forsvarlig afvikling af valghandlingen og nedsætter en 

valgledelse bestående af Selskabets direktør samt formand og næstformand for 
bestyrelsen (herefter betegnet ”Valgledelsen”). Bestyrelsen kan træffe beslutning om  
en anden sammensætning af valgledelsen. 
 

3.2 Valgledelsen er ansvarlig for, at valget gennemføres på forsvarlig vis og træffer endelig 
beslutning om alle forhold i relation hertil, herunder prøvelse af opstillede kandidaters 
valgbarhed, forståelse af valgregulativ samt klager over valget, jf. pkt. 7.4.  
 
 

4. VALGETS GENNEMFØRELSE 
 

4.1 Valget gennemføres i god tid forud for udløbet af valgperioden for de siddende 
forbrugerrepræsentanter, jf. dog pkt. 4.5. Valgledelsen beslutter, om valget skal ske ved 
elektronisk eller fysisk stemmeafgivelse eller som en kombination af disse. En Forbruger 
kan afgive stemme på én kandidat pr. afregningsmåler.  
 

4.2 Selskabet informerer om valget af forbrugerrepræsentanter, herunder proceduren  
for valgets afholdelse senest 12 uger før afstemningsperioden begynder. 
Afstemningsperioden skal løbe i 2 uger. 
 

4.3 Informationen om valgets gennemførelse skal mindst omfatte: 
 

1. Oplysninger om proceduren for opstilling af kandidater, herunder regler om valgret, 
valgbarhed og frist for opstilling som kandidat 

2. Stemmeberettigelse og krav til dokumentation for valgret 
3. Oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde 
4. Hvordan afstemningen gennemføres og inden for hvilken periode  
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5. Henvisning til Selskabets valgregulativ  
 

4.4 Offentliggørelsen skal ske via Selskabets hjemmeside og efter Valgledelsens beslutning 
tillige i lokale medier eller på anden vis. 

 
4.5 Første valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse skal være gennemført 

inden udgangen af 2018. 
 
 

5. OPSTILLING AF KANDIDATER 
 

5.1 En valgbar kandidat skal anbefales af mindst 10 Forbrugere.  
 

5.2 Opstilling skal ske ved anvendelse af opstillingsskema med tilhørende liste over stillere. 
Opstillingsskema og liste til brug for angivelse af stillere kan downloades fra Selskabets 
hjemmeside. Meddelelse om opstilling som kandidat skal være Valgledelsen i hænde 
senest 6 uger, inden afstemningsperioden begynder.  
 

5.3 Offentliggørelse og nærmere information om opstillede kandidater skal ske på Selskabets 
hjemmeside og efter Valgledelsens beslutning i lokale medier senest 4 uger, inden 
afstemningsperioden begynder.  
 

5.4 Såfremt antallet af rettidigt opstillede kandidater ikke overstiger 2 personer, skal de 
opstillede kandidater betragtes som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen.   
 

 
6. VALGPERIODE 

 
6.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen, jf. dog pkt. 6.2. 

Genvalg kan finde sted. 
 

6.2 Valgperioden for første valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter løber fra valgets 
gennemførelse frem til Selskabets ordinære generalforsamling i 2021. Anden valgperiode 
er på 2 år og løber således frem til den ordinære generalforsamling i 2023. 
 
 

7. OPTÆLLING OG INDTRÆDELSE  
 
7.1 Valgledelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Valgledelsen erklærer en 

stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere Forbrugernes valgret, hvilken 
kandidat, der er stemt på, eller hvis der er afgivet flere stemmer end tilladt. Optællingen 
overvåges og godkendes af Selskabets eksterne revisor. 
 

7.2 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som medlemmer af Selskabets 
bestyrelse. De kandidater, som får tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som 
suppleanter i anførte rækkefølge. I tilfælde af stemmelighed mellem en eller flere 
kandidater afgøres valget ved lodtrækning.  
 

7.3 Valgledelsen godkender det gennemførte valg og udfærdiger en valgprotokol, som 
redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. 
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7.4 Valgledelsen giver meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om 
valget og offentliggør resultatet på Selskabets hjemmeside samt efter Valgledelsens 
beslutning tillige i lokale medier eller på anden vis. Klager over valget skal være indgivet til 
Selskabet senest 5 dage efter resultatets offentliggørelse. 
 

7.5 De nyvalgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen for Selskabet på den 
førstkommende ordinære generalforsamling efter valgets afholdelse.  
 

7.6 Efter første valg indtræder de valgte forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen umiddelbart 
efter valgets gennemførelse, jf. pkt. 6.2. 
 
 

8. UDTRÆDELSE OG SUPPLERINGSVALG 
 

8.1 Udtræder en forbrugerrepræsentant eller har vedkommende forfald i mere end  
6 måneder, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer i bestyrelsen.  
 

8.2 Kan ingen suppleant indtræde i bestyrelsen, gennemføres suppleringsvalg af ét 
bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Suppleringsvalg skal være afholdt inden 6 måneder 
efter forbrugerrepræsentantens udtrædelse. Suppleringsvalget har virkning for den 
resterende valgperiode i overensstemmelse med principperne i nærværende 
valgregulativ. 

 
 
9. ÆNDRINGER 
 
9.1 Ændringer i valgregulativet skal godkendes af Selskabets generalforsamling. 
 
9.2 Valgregulativets pkt. 4.5, 6.2 og 7.6 bortfalder uden yderligere godkendelse på Selskabets 

ordinære generalforsamling i 2023. 
 

***** 
 
Valgregulativet er godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2018. 
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