
Fra: CEN-FP-Valg2017  
Sendt: 29. november 2017 11:32 
Til: Peter Brender <Pebr@fredensborg.dk> 
Cc: Birgit Lyskov <BLY@fredensborg.dk>; Mie Gudmundsson <migu@fredensborg.dk> 
Emne: SV: Klage over valg 
  
Til den valgansvarlige, Fredensborg Kommune 
  
Valgsekretariatet i Region Hovedstaden har dags dato modtaget Fredensborgs Kommunes 
oversendelse af valgklage af 28. november 2017 fra Martin Elmegaard Mortensen. 
  
Til brug for regionsrådets behandling af klagen skal jeg venligst bede om en udtalelse fra 
Fredensborg Kommunes valgbestyrelse, senest fredag den 1. december 2017, gerne inden kl. 
10.00. 
  
  
Med venlig hilsen  
  
Iben Buch Haue 
juridisk konsulent 
  
Direkte: 3866 5934 
Mail: iben.buch.haue@regionh.dk 
  
Region Hovedstaden 
Sekretariatet 
Politikerservice 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
  
Tlf.: 3866 5000 
  
  

 
  
  
Fra: Peter Brender [mailto:Pebr@fredensborg.dk]  
Sendt: 29. november 2017 10:14 
Til: CEN-FP-Valg2017 <valg2017.koncerncentre@regionh.dk> 
Cc: Birgit Lyskov <BLY@fredensborg.dk>; Mie Gudmundsson <migu@fredensborg.dk> 
Emne: Klage over valg 
Prioritet: Høj 
  
Til Region Hovedstaden, regionsrådet 
  
Til regionens foranstaltning videresendes hermed nedenstående klage over valget til 
regionsrådet. 
  
Klagen vedrører afgivelse af personlig stemme på valgstedet Nivå, Fredensborg Kommune. 
  
Fredensborg Kommune er ikke i besiddelse af yderligere oplysninger om vælgerens 
stemmeafgivning, end det der fremgår af klagen. 
  
Klagen videresendes under henvisning til Lov om kommunale og regionale valg § 93, stk. 1: 
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”Enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen kan klage over valget. Klager 
skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet senest 
ugedagen efter valgdagen. Klager afgøres på et møde, der afholdes snarest efter 
klagefristens udløb.”  

  
Klagen er modtaget i Fredensborg Kommunes hovedmailpostkasse tirsdag den 28. november 
2017 – kl. 11.55. 
  
  
  
Venlige hilsner 
Peter Brender 
Juridisk konsulent 
 

 
 
Center for Politik og Organisation 
 
Pebr@fredensborg.dk | Direkte: +4572562208 
EAN:5798008359019 | Mobil: +4541906498  

Fredensborg Kommune 
Egevangen 3 B | 2980 Kokkedal 
www.fredensborg.dk 
 

 
Fra: Martin Elmegaard Mortensen [mailto:martin@realise-aps.dk]  
Sendt: 28. november 2017 11:55 
Til: Fredensborg 
Emne: Klage over valg 
Prioritet: Høj 
  
Kære Fredensborg Kommune,  
  
Jeg vil gerne indgive en formel klage over valget til Regionsrådet.  
  
I forbindelse med valghandlingen afgav jeg en stemme, ved at sætte et kryds ud for den kandidats navn jeg 
ønskede at stemme på.  
Efter valget har jeg været inde og se at vedkommende ingen stemmer har fået hverken i NKK-hallen (mit 
stemmested) eller Niverød.  
  
Det er beskæmmende, da jeg med 1000 % sikkerhed kan sige at min stemme er gyldig. Spørgsmålet er om 
de valgtilforordnede mener at min politiske overbevisning er er ugyldig! 
  
  
  

Mange hilsener   
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Martin Elmegaard Mortensen 

 

Direktør/Partner – Cand.oecon 

M: 2256 5661 Realise ApS 
H: www.realise-aps.dk  Niverødvej 32 
E: martin@realise-aps.dk  2990 Nivå 

  
  
 

 
 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
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