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Meddelelse om ny stemmeseddelbekendtgørelse
På grund af nogle mindre fejl i ministeriets bekendtgørelse om stemmesedler til
kommunale og regionale valg har ministeriet den 9. oktober 2013 udstedt en ny
bekendtgørelse, som har fået nr. 1195 og kan findes i Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158608. Samtidig er
ministeriets bekendtgørelse nr. 994 af 12. august 2013 om stemmesedler til
kommunale og regionale valg ophævet.
Ændringerne i bekendtgørelsen er følgende:

-

-

-

-

Teksten ”Sæt kun ét kryds på stemmesedlen” var i bekendtgørelsens bilag,
som indeholder en illustration af stemmesedlen, ved en fejl fremhævet med
fed skrift – teksten skal som den øvrige vejledningstekst på stemmesedlen
anføres med almindelige typer.
Bogstavbetegnelsen i bilaget til bekendtgørelsen var fejlagtigt angivet med
federe typer end listebetegnelsen – bogstavbetegnelsen og listebetegnelsen
skal ifølge bekendtgørelsen begge angives med de samme store, fede typer.
I bekendtgørelsen var fejlagtigt angivet, at de nye afkrydsningsrubrikker
skulle anføres med halvfede streger , mens de i illustrationen af
stemmesedlen i bilaget var angivet med tynde streger. Der er nu skabt
overensstemmelse mellem bekendtgørelsens tekst og illustrationen, idet det
af teksten nu fremgår, at afkrydsningsrubrikkerne skal anføres med tynde
streger. Se § 4, stk. 2, § 9, § 10, stk. 3, § samt 11, stk. 2 og stk. 5.
I §11, stk. 3, er den streg, der skal adskille kandidaternes navne for lister, der
har indgået listeforbund og som derfor skal anbringes ved siden af hinanden i
to eller flere kolonner, ændret til at skulle anføres med meget fede, lodrette
streger (som det også er illustreret i bilaget til bekendtgørelsen) – ændringen
er sket for at sikre overensstemmelse med det tilsvarende krav i § 10, stk. 2,
som omhandler det tilfælde, hvor kandidaternes navne for lister, der ikke
indgår listeforbund, efter valgbestyrelsens beslutning skal anføres i to eller
flere kolonner adskilt fra hinanden med meget fede lodrette streger.

Ved tvivlstilfælde henvises til illustrationen af stemmesedlen i
stemmeseddelbekendtgørelsens bilag 1.
Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft den 13. oktober 2013. Økonomi- og
Indenrigsministeriet skal anmode valgbestyrelserne om at drage omsorg for, at
trykkerierne bliver gjort bekendt med ændringerne og tilretter

stemmeseddelforlæggene herefter. Evt. spørgsmål til den nye bekendtgørelse kan
rettes til Valgsektionen på valg@oim.dk.

Med venlig hilsen
Nicoline Nyholm Miller
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