ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGNING
OM OVERFØRSEL TIL ET ANDET AFSTEMNINGSSTED
PÅ VALGDAGEN TORSDAG DEN 18. JUNI 2015
(Indsendes til kommunen, hvor du bor. Ansøgningen skal være kommunen i hænde
senest kl. 12.00 onsdag den 10. juni 2015)
Til _____________________________________________________________ Kommune
Undertegnede
Efternavn:
Fornavn og evt. mellemnavn:
Personnummer:
Adresse og postnummer:

Gadenavn, husnummer., etage, side eller dørnummer.:
Postnummer og by:
Evt. telefonnummer:
Evt. e-mailadresse:

anmoder om at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen torsdag den 18. juni 2015
på grund af handicap eller nedsat førlighed.
Erklæring: Jeg erklærer, at min anmodning om ændring af afstemningssted er begrundet i mit
handicap eller nedsatte førlighed.
__________________________________
(Dato)

__________________________________
(Underskrift)

(Hvis du ikke er i stand til selv at underskrive erklæringen, kan en anden person underskrive i dit sted, dvs.
med en underskrift efterfulgt af ordet ”for” og dit navn. Den underskrivende persons adresse bør i så fald
ligeledes anføres).

Jeg ønsker i stedet at stemme på
følgende afstemningssted i kommunen (udfyldes kun, hvis du ved, hvor
du vil stemme):

Adresse på den skole eller lignende, hvor det afstemningssted ligger, hvor du
ønsker at stemme i stedet for dit nuværende afstemningssted:

Evt. bemærkninger:

________________________________________________________________________
Forbeholdt kommunen

ANSØGNINGSSKEMA

VEJLEDNING
OM OVERFØRSEL TIL ET ANDET AFSTEMNINGSSTED PÅ VALGDAGEN
1. Som vælger er du tilknyttet et afstemningssted på valgdagen
Afstemningsstedet er det sted, hvor du kan stemme til folketingsvalget på valgdagen den 18. juni
2015, hvis du har valgret. Afstemningsstedet kan
eksempelvis være på en skole, et forsamlingshus
eller et rådhus.
Borgerservice i din kommune kan oplyse, hvilket
afstemningssted du er tilknyttet.
På valgdagen kan du kun stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet.
2. Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed
Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen til folketingsvalg findes i
folketingsvalgloven:
§ 47 a, stk. 1: En vælger kan efter ansøgning
afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold
til valglisten, jf. § 18, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap
eller nedsatte førlighed.

Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller
nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted.
Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold.
Det kan også være, hvis du er blind eller svagsynet og gerne vil overføres til et afstemningssted,
hvor der findes lydisolerede stemmerum, så andre

ikke kan høre hvad der bliver sagt, når du får
hjælp til at afgive din stemme.
3. Du skal ansøge din kommune om at blive
overført til et andet afstemningssted
Hvis du ønsker at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen, skal du sende eller
indlevere din ansøgning til din kommune.
Borgerservice kan oplyse, hvor i kommunen, ansøgningen skal sendes til. De kan også vejlede
dig om, hvilke afstemningssteder i kommunen
som er mest tilgængelige for personer med handicap eller nedsat førlighed.
4. Ansøgningsfrist
Du kan tidligst sende eller indlevere din ansøgning til kommunen, når valget er udskrevet. Kommunen skal senest have din ansøgning kl. 12
onsdag den 10. juni 2015.
5. Behandling af din ansøgning og afgørelse
Ansøgningen behandles og afgøres af din kommune. Hvis kommunen har brug for yderligere
oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet.
Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du få et
skriftligt svar fra kommunen på din ansøgning.

