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Til de valgansvarlige i kommunerne
Ved folkeafstemninger skal der - ud over de almindelige hjælpemidler - stilles en overlægsplade til rådighed for vælgere
ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen. På overlægspladen skal "Ja" og "Nej" være anført med punktskrift, og der
skal ud for "Ja" og Nej" være udstansede huller til brug for for afkrydsning af stemmesedlen. Overskriften og
vejledningsteksten på stemmesedlen skal ikke fremgå af overlægspladen. Overlægspladen skal stilles til rådighed på
alle afstemningssteder og på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. Se § 7 i bekendtgørelse nr.
1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.
Til brug for fremstilling af overlægsplader har ministeriet fået udarbejdet vedlagte foreløbige udkast til stemmeseddel til
folkeafstemningen den 1. juni 2022. Forlægget er ikke endeligt, da overskriften på stemmesedlen endnu ikke kendes.
Ministeriet vil udsende et endeligt stemmeseddelforlæg, når overskriften kendes.
Kommunen kan med fordel fremstille overlægspladerne i en form og størrelse, der kan anvendes ved både
brevstemmeafgivningen og på valgdagen. For at overlægspladerne kan benyttes ved brevstemmeafgivningen og på
valgdagen, skal felterne for "Ja-stemme" og "Nej-stemme" på stemmesedlen have samme størrelse som på
brevstemmesedlen, og bredden af stemmesedlen og brevstemmesedlen skal være den samme. Brevstemmesedlen og
stemmesedlen vil dog ikke have den samme højde, da stemmesedlen skal indeholde en vejledningstekst og derfor vil
være højere end brevstemmesedlen.
Brevstemmesedlens bredde er 14,8 cm, og størrelsen af felterne for "Ja-stemme" og "Nej-stemme" er (tilsammen) 7,9 x
14,8 cm. Størrelsen på felterne for "Ja-stemme" og "Nej-stemme" på vedlagte stemmeseddelforlæg er (tilsammen)
ligeledes 7,9 x 14,8 cm. Endvidere skal de udstansede huller på overlægspladen placeres efter afkrydsningsrubrikkerne
på vedlagte stemmeseddel. Brevstemmesedlen indeholder ikke afkrydsningsrubrikker, men felter.
Afkrydsningsrubrikkerne på stemmesedlen er placeret således, at et kryds i en afkrydsningsrubrik vil blive placeret i det
tilsvarende felt på brevstemmesedlen.
Hvis kommunerne således ønsker at anvende samme overlægsplade ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen, bør
kommunen tage udgangspunkt i vedlagte vejledning til stemmeseddel.
Overlægspladen skal alene dække felterne for "Ja-stemme" og "Nej-stemme". Ved stemmeafgivningen vil
overlægspladen således skulle placeres på brevstemmesedlen henholdsvis stemmesedlen fra bunden. Kommunen er
velkommen til at markere adskillelsen af felterne for "Ja-stemme" og "Nej-stemme" på overlægspladen med f.eks.
prikker, streger e.lign.
Hvis der er spørgsmål til fortolkningen af reglerne, er I velkomne til at kontakte undertegnede, mens praktiske spørgsmål
om fremstilling af overlægsplader kan rettes til kommunens leverandør eller IBOS - Instituttet for Blinde og
Svagsynede, Annemarie Haack Enevoldsen, AB7H@kk.dk, 39 45 23 13. Kommunens leverandør er også velkommen til
at kontakte IBOS.
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Betegnelse for opstillingskreds
1. juni 2022

Titel på lovforslag. Titel på lovforslag.
Titel på lovforslag. Titel på lovforslag.
Sæt X i én af rubrikkerne.
Du må ikke udfylde rubrikken med andet end et X,
da din stemmeseddel så bliver ugyldig.
Du kan få byttet din stemmeseddel, hvis du skriver forkert.

Ja
Nej
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Teknisk vejledning til opsætning af stemmeseddel
Alle skrifter er i Helvetica/Arial. Tekst, streger og bokse er alle i 100 % sort.
Afkrydsningsrubrikkerne er 15x15 mm indvendig og rammen er på 2 pkt.
Se desuden punktstørrelser og skriftvægte på eksemplet nedenfor.
Stemmesedlen er vist i forholdet 1:1.

Betegnelse for opstillingskreds
1. juni 2022

Titel på lovforslag. Titel på lovforslag.
Titel på lovforslag. Titel på lovforslag.
Sæt X i én af rubrikkerne.
Du må ikke udfylde rubrikken med andet end et X,
da din stemmeseddel så bliver ugyldig.

11 pkt. roman
20 pkt. heavy

14 pkt. heavy
11 pkt. roman

Du kan få byttet din stemmeseddel, hvis du skriver forkert.
4 pkt.

Felterne
for “Ja” og
“Nej” skal
tilsammen
være præcis
79x148 mm.

Ja

40 pkt. heavy

4 pkt.

Nej
Stemmesedlen skal have bredden præcis 148 mm

40 pkt. heavy

