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Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkerte stemmekasser, om 

brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter, registrering af tilbage-

leverede stemmesedler samt kontaktoplysninger til Indfødsretskontoret 

Søndag den 25. maj 2014 afholdes der som bekendt både Europa-Parlamentsvalg og 

folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v.  Afholdelse af to separate valghand-

linger samme dag indebærer en risiko for, at vælgerne under afstemningen bytter om 

på stemmesedlerne og nedlægger dem i forkerte stemmebokse eller ved brevstem-

meafgivningen lægger brevstemmesedlerne ned i forkerte konvolutter m.v. Økonomi- 

og Indenrigsministeriet skal derfor bede kommunalbestyrelsen sikre, at valgstyrerne 

bliver underrettet om følgende: 

1. Stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse 

Hvis det konstateres under stemmeoptællingen, at der i en stemmekasse beregnet til 

stemmesedler til Europa-Parlamentsvalget er nedlagt stemmesedler til folkeafstem-

ningen om en fælles patentdomstol, skal disse stemmesedler henlægges til og indgå i 

optællingen af stemmesedlerne til folkeafstemningen om en fælles patentdomstol.  

Tilsvarende gælder, at stemmesedler til Europa-Parlamentsvalget, der måtte være 

nedlagt i en stemmekasse beregnet til stemmesedler til folkeafstemningen om en fæl-

les patentdomstol, skal henlægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne til 

Europa-Parlamentsvalget. 

I tilfælde, hvor fejlplacerede stemmesedler henlægges til stemmesedlerne til den af-

stemning, de vedrører, skal der af ordensmæssige hensyn gøres bemærkning herom i 

afstemningsbogen for den afstemning, som stemmesedlerne henlægges til. 

2. Brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter 

Hvis en brevstemmeseddel er indlagt i en forkert konvolut (f.eks. hvis en stemmesed-

del til folkeafstemningen er lagt i en blå konvolut for stemmesedlen til Europa-

Parlamentsvalget), medfører det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse 

ikke i sig selv, at brevstemmesedlen bliver ugyldig.  

Hvis det under stemmeoptællingen ved åbningen af konvolutterne med brevstemme-

sedler konstateres, at en blå konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til Europa-

Parlamentsvalget indeholder en brevstemmeseddel til folkeafstemningen om en fælles 

patentdomstol, skal denne brevstemmeseddel henlægges til og indgå i optællingen af 

stemmesedlerne til folkeafstemningen om en fælles patentdomstol.  
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I tilfælde, hvor en rød konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til folkeafstemningen 

om en fælles patentdomstol indeholder en brevstemmeseddel til Europa-Parlaments-

valget, gælder tilsvarende, at denne brevstemmeseddel skal henlægges til og indgå i 

optællingen af stemmesedlerne til Europa-Parlamentsvalget.  

I tilfælde, hvor brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter henlægges til stemme-

sedlerne til den afstemning, de vedrører, skal der gøres bemærkning herom i afstem-

ningsbogen for den afstemning, som stemmesedlerne henlægges til. 

3. Registrering i afstemningsbogen og i valgbogen af tilbageleverede stemme-

sedler  

Ministeriet har modtaget en henvendelse fra en kommune med en forespørgsel om, 

hvordan tilbageleverede stemmesedler skal registreres i afstemnings- og valgbogen.  

Ved tilbageleverede stemmesedler forstås stemmesedler, som udleveres til vælgeren, 

efter vælgeren er afmærket på valglisten, men som vælgeren efterfølgende tilbagele-

verer som følge af, at vælgeren ikke ønsker at benytte stemmesedlen.  

I afstemnings- og valgbogen findes der ikke et selvstændigt punkt til registrering af 

tilbageleverede stemmesedler. Ministeriet vil overveje, om der fremadrettet skal være 

et punkt til brug herfor, og dette vil således indgå i en evt. kommende revision af af-

stemnings- og valgbogen.  

For så vidt angår det kommende Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemningen om 

den fælles patentdomstol skal tilbageleverede stemmesedler registreres på følgende 

måde:  

 På det enkelte afstemningssted samles alle tilbageleverede stemmesedler, og 

antallet opgøres. I afstemningsbogen indføres der i afsnittet "Forløbet af stem-

meoptællingen" i givet fald en bemærkning om, at der er tilbageleveret stemme-

sedler fra vælgere, efter disse er krydset af på valglisten samt antallet af de tilba-

geleverede stemmesedler. Der kan evt. også gøres notits herom på det sted i af-

stemningsbogen, hvor der skal redegøres for optalte og udleverede stemmesed-

ler. Antallet af tilbageleverede stemmesedler skal herefter medregnes det tal, der 

anføres i rubrikken ”Antal ikke udleverede stemmesedler”.  

 Ved fintællingen indføres der i valgbogen en bemærkning om antallet af tilbage-

leverede stemmesedler på de enkelte afstemningssteder i afsnittet "Opgørelse af 

stemmeafgivningen" under teksten "I afstemningsbøgene var anført følgende 

bemærkninger om afstemningens gennemførelse og stemmeoptællingen på 

valgdagen:".  

Derved vil årsagen til eventuelle uoverensstemmelser i stemmeseddelregnskabet, 

som måtte opstå som følge af tilbageleverede stemmesedler, efter vælgeren er kryd-

set af på valglisten, efterfølgende kunne findes. 

4. Kontaktoplysninger til Indfødsretskontoret i Justitsministeriet  

Som nævnt i vejledningerne om afholdelse af henholdsvis Europa-Parlamentsvalg og 

folkeafstemningen om en fælles patentdomstol (afsnit 4.11) kan Indfødsretskontoret i 

Justitsministeriet kontaktes telefonisk på afstemningsdagen i hele det tidsrum, hvor 

der kan afgives stemme (kl. 9-20), for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om en 

persons danske indfødsret. Indfødsretskontoret kan kontaktes på tlf.nr. 72 26 86 82. 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 

Valgkonsulent  


