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Valgregulativ 
vedrørende forbrugervalgte medlemmer  
til bestyrelsen for Radius Elnet A/S
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1.1 Introduktion
Radius Elnet A/S distribuerer strøm ud til forbrugere og driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og 

virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Radius Elnet A/S ejer kablerne 

i jorden og de elmålere, der opgør kundernes elforbrug, og har ansvaret for, at kunderne i forsyningsområdet 

har strøm i kontakten hver dag.

Hvis du bor, har sommerhus eller er virksomhed i Radius Elnet A/S’ forsyningsområde og har en elmåler, 

der modtager strøm fra Radius Elnet A/S, så har du mulighed for at blive forbrugerrepræsentant i Radius 

Elnet A/S’ bestyrelse. Et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer i Radius Elnets A/S. 

I Radius Elnet A/S’ bestyrelse sidder der 3 forbrugerrepræsentanter.

1.2 Valgregulativets formål
Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af vedtægterne for Radius Elnet A/S og har to konkrete formål.

1. Det skal oversætte vedtægternes bestemmelser omkring valg til bestyrelsen for Radius 

Elnet A/S til en konkret vejledning i hvordan valgreglerne skal fortolkes og hvordan et valg 

gennemføres

2. Det skal beskrive hvordan valget i praksis bliver gennemført

Ved uoverensstemmelse mellem vedtægterne og valgregulativet har vedtægterne forrang.

På de følgende sider kan du læse mere om valgprocessen og finde information om selve valget.

1.3 Hvem kan stille op som forbrugerrepræsentant?
Valgbar som forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S’ bestyrelse er enhver forbruger, der har valgret 

eller tilhører en valgbar persons husstand, eller – for det tilfælde, at forbrugeren er en virksomhed, institution 

eller lignende – en ansat heri, som er udpeget af dens tegningsberettigede. Valgbare personer skal være 

myndige og må ikke være under værgemål eller samværgemål. Valgbare personer må endvidere ikke direkte 

eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af kommercielle aktiviteter, der ikke er monopolaktiviteter, der er 

selskabsmæssigt forbundne med Radius Elnet A/S.

1.4 Hvem kan stemme til forbrugerrepræsentantskabsvalget?
Stemmeberettigede til valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S’ bestyrelse er enhver 

forbruger (fysisk eller juridisk person) i Radius Elnet A/S’ forsyningsområde, der den 1. december, forud for 

afstemningsperiodens begyndelse, har rådighed over en installation, som er tilsluttet elnettet i Radius Elnet 

A/S’ forsyningsområde (leveringssted med selvstændigt aftagenummer). 

Det betyder, at hvis du bor, har sommerhus eller er virksomhed i Radius Elnet A/S’ forsyningsområde, og har 

en elmåler, der modtager strøm fra Radius Elnet A/S, så er du forbruger i Radius Elnet A/S’ forsyningsområde.

Hver forbruger har én stemme uanset antal aftagenumre.
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1.5 Hvor tit er der forbrugerrepræsentantskabsvalg?
Valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S’ bestyrelse gennemføres hvert 4. år forud for den 

ordinære generalforsamling. Forbrugerrepræsentanter vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.

1.6 Hvordan informeres der om muligheden for opstilling?
Når det er muligt at stille op til forbrugerrepræsentantskabsvalget, vil Radius Elnet A/S annoncere om 

muligheden for opstilling, både via pressemateriale og annoncer samt på www.radiuselnet.dk. 

Der annonceres bredt i både trykte og digitale medier, for at sikre at alle forbrugere i Radius Elnets A/S’ 

forsyningsområde har mulighed for at få information om opstilling af og valg af forbrugerrepræsentanter til 

Radius Elnet A/S’ bestyrelse. 

Annoncen vil bl.a. kunne indeholde følgende oplysninger:

• Information om hvordan man opstiller som kandidat

• Tidsfrister for anmeldelse af kandidatur

• Oplysning om at yderligere oplysninger kan findes på Radius Elnet A/S’ hjemmeside

• Oplysning om hvor man skal henvende sig med spørgsmål

1.7 Hvordan stiller kandidaterne op?
Forbrugere, der ønsker at opstille til forbrugerrepræsentantskabsvalget, skal minimum have en periode på 3 

uger til at oprette en kandidatprofil. Til det formål stiller Radius Elnet A/S et opstillingsmodul til rådighed på 

vores hjemmeside. Kandidaterne skal i modulet oprette en profil med følgende informationer: Navn, adresse, 

beskæftigelse, aftagenummer og mailadresse. 

Derudover skal kandidaterne skrive en kandidatpræsentation om hvorfor de ønsker at stille op, herunder 

deres mærkesager i forhold til forbrugerrepræsentantskabet. Kandidaten kan skrive en ubegrænset tekst og 

evt. indsætte links til egen hjemmeside, Facebook eller LinkedIn profil mv. 

Kandidaterne underskriver samtidig en samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at navn, foto og 

adresseoplysninger må offentliggøres på selskabets hjemmeside.

1.8 Hvem kan være stillere?
Opstilling som kandidat kræver, at kandidaten skal have 10 forbrugere som stillere. Disse må ikke selv stille 

op til valget, og kan kun være stillere for én kandidat pr. valg.

Kandidaterne til forbrugerrepræsentantskabsvalget har via opstillingsmodulet på Radius Elnet A/S’ 

hjemmeside mulighed for at sende en mail til potentielle stillere. I den mail er et link, der fører direkte ind 

til kandidatens profil og derfra kan stillerne godkende deres opbakning til den pågældende kandidat og 

dermed være stillere for kandidaten. Stillers opbakning til kandidat skal ske inden for den i afsnit 1.7 nævnte 

frist. 

Listen over stillere kontrolleres for, om stillerne den 1. december, forud for afstemningsperiodens 

begyndelse, har rådighed over en installation, som er tilsluttet elnettet i Radius Elnet A/S’ forsyningsområde 

(leveringssted med selvstændigt aftagenummer). Når kandidaten har 10 godkendte stillere, er vedkommende 

opstillingsberettiget til valget.
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1.9 Hvordan informeres der om afstemningen?
Hvis der ved udløb af tidsfristen for opstilling ikke er anmeldt flere kandidater end antallet af repræsentanter, 

der skal vælges, så er de opstillede kandidater automatisk valgt til bestyrelsen i Radius Elnet A/S. Hvis der er 

anmeldt flere kandidater, end der skal vælges, afholdes der valg.

Valget annonceres bredt.

En annonce vil bl.a. kunne indeholde følgende oplysninger:

• meddelelse om at der er valg

• henvisning til hvordan der stemmes

• afstemningsprocedurer

• antallet af forbrugerrepræsentanter der skal vælges

• opfordring til at stemme

• henvisning til yderligere information på hjemmesiden

• frist for afgivelse af stemme.

Annonceringen kan blive understøttet af pressemateriale, nyheder via digitale medier samt eventuelt andet 

materiale, der kan profilere valget og fremme interessen for at stemme.

På Radius’ hjemmeside informeres om afstemningen, og der kan findes en liste over alle kandidaterne med 

navn, billede og kandidaternes præsentation (se afsnit 1.7 Hvordan stiller kandidaterne op). 

Der er som udgangspunkt kun digital afstemning, men det er muligt at rekvirere en fysisk stemmeseddel, 

hvis der er behov for det. Stemmesedlen kan rekvireres hos den eksterne valgoperatør, enten via mail eller 

telefonisk henvendelse.

1.10 Hvordan foregår afstemningen?
Afstemningen er anonym, og stemmeoptælling foretages af en ekstern valgoperatør. Kun korrekt 

registrerede stemmer godkendes. 

Ved stemmeoptælling sikres det, at der kun afgives én stemme pr. forbruger uanset antal aftagenumre. En 

forbruger kan kun stemme på én kandidat. Såfremt der afgives flere stemmer pr. aftagenummer, er det den 

sidst afgivne stemme, som er gyldig.  

  

Der kan stemmes i en periode på minimum 3 uger regnet fra den offentliggjorte dato for afstemningens start. 

Efter stemmeoptællingen indtræder de 3 kandidater, der har opnået flest stemmer ved valget, i Radius 

Elnet A/S’ bestyrelse. Derudover vælges de 3 kandidater, der, næst efter de valgte forbrugerrepræsentanter, 

har fået flest stemmer, som suppleanter. Rækkefølgen afgøres af de opnåede stemmer. Ved stemmelighed 

foretages lodtrækning.

Det endelige resultat af valget meddeles de opstillede kandidater per mail og efterfølgende udsendes en 

pressemeddelelse om valgets afslutning. Samtidig offentliggøres resultatet på Radius Elnet A/S’ hjemmeside, 

hvor de nyvalgte forbrugerepræsentanter præsenteres. 
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1.11 Hvornår indtræder og udtræder forbrugerrepræsentanterne? 
De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen i forbindelse med selskabets ordinære 

generalforsamling. 

Forbrugerrepræsentanter, der ikke genopstiller, eller repræsentanter, der genopstiller og ikke opnår genvalg, 

udtræder ligeledes efter valgets afholdelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er valgbar jf. afsnit 1.3, udtræder vedkommende af bestyrelsen og 

den suppleant, der opnåede flest stemmer ved valget, indtræder i bestyrelsen. 

1.12 Hvordan afklares klager eller tvister?
Radius Elnet A/S har et valgudvalg, der træffer endelig afgørelse om alle uafklarede forhold, spørgsmål og 

eventuelle klager, der måtte opstå i forbindelse med valgets gennemførelse. Efter behov kan valgudvalget 

indhente bistand fra selskabets advokat.

1.13 Godkendelse af valgregulativ
Valgregulativet er godkendt af bestyrelsen for Radius Elnet A/S den 19. maj 2022. Ændringer skal godkendes 

af bestyrelsen for Radius Elnet A/S.



Radius’ valgområde


