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Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser 
 
 

Meddelelse om bedømmelse af brevstemmer afgivet for Dansk Folkeparti 

og Frie Grønne 

Dette brev fremsendes som supplement til Indenrigs- og Boligministeriets brev af 6. 

oktober 2022 om bedømmelse af brevstemmer afgivet for visse partier samt som sup-

plement til afsnit 9.3.2 om bedømmelse af brevstemmer i vejledning nr. 9292 af 21. 

marts 2022 om afholdelse af folketingsvalg til brug for valgbestyrelsens bedømmelse 

af brevstemmer ved folketingsvalget den 1. november 2022. 

Ved folketingsvalget den 1. november 2022 har partiet Dansk Folkeparti bogstavbeteg-

nelsen O, og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti har bogstavbetegnelsen Q. 

I de fortegnelser fra KMD's valgsystem, som Ankestyrelsen udsendte til kommunerne 

mandag den 24. oktober 2022, er der anvendt en skrifttype og understregning, som 

gør, at bogstavbetegnelserne O og Q er svære at skelne fra hinanden. 

Indenrigs- og Boligministeriet udsendte mandag den 24. oktober 2022 om eftermid-

dagen nye fortegnelser, som KMD på ministeriets anmodning har udformet, hvor 

skrifttypen er ændret, og hvor teksten fremstår tydeligere. Ministeriet bad kommu-

nerne anvende de nye fortegnelser ved brevstemmeafgivningen, herunder i vælgernes 

hjem m.v. 

Ligheden mellem bogstaverne O og Q i de første fortegnelser har givet Indenrigs- og 

Boligministeriet anledning til overvejelser om bedømmelsen af brevstemmer, der er 

påført bogstavbetegnelsen ”O” og samtidig er påført partinavnet ”Frie Grønne” eller 

lignende eller navnet på en kandidat, der stiller op for partiet Frie Grønne. 

Valgbestyrelsen skal ved bedømmelsen heraf tage udgangspunkt i Indenrigs- og Bolig-

ministeriets bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg 

og i afsnittet om bedømmelse af stemmesedler i kap. 9 i ministeriets vejledning om af-

holdelse af folketingsvalg. 

Til brug for valgbestyrelsens bedømmelse skal Indenrigs- og Boligministeriet endvi-

dere meddele følgende: 

1. En brevstemmeseddel, der alene er påført bogstavbetegnelsen ”O”, er som hid-

til en gyldig stemme på partiet Dansk Folkeparti, medmindre brevstemmen er 

ugyldig af andre grunde. 
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2. En brevstemmeseddel, der ud over bogstavbetegnelsen ”O” er påført en kandi-

dat, der ikke er opstillet til valget i storkredsen, og hvor det ikke er almindeligt 

kendt, at den pågældende stiller op for et andet parti, er som hidtil en stemme 

på Dansk Folkeparti, medmindre brevstemmen er ugyldig af andre grunde. 

 

3. En brevstemmeseddel, der ud over bogstavbetegnelsen ”O” er påført ”Frie 

Grønne” eller lignende, er en gyldig stemme på partiet Frie Grønne, medmin-

dre brevstemmen er ugyldig af andre grunde. Hvis der samtidig er påført nav-

net på en kandidat, der stiller op for partiet Frie Grønne i storkredsen, er det 

en gyldig personlig stemme på den pågældende kandidat. 

 

4. En brevstemmeseddel, der ud over bogstavbetegnelsen ”O” er påført navnet på 

en kandidat, der stiller op for partiet Frie Grønne i storkredsen, er en gyldig 

personlig stemme på den pågældende kandidat. 

 

5. En brevstemmeseddel, der ud over bogstavbetegnelsen ”O” er påført en kandi-

dat, der ikke er opstillet til valget i storkredsen, men hvor det er almindeligt 

kendt, at den pågældende person stiller op for Frie Grønne, er en ugyldig 

stemme. 

 

6. En brevstemmeseddel, der ud over bogstavbetegnelsen ”O” er påført ”Frie 

Grønne” eller lignende, og som desuden er påført en kandidat, der ikke er op-

stillet til valget i storkredsen, men hvor det er almindeligt kendt, at den pågæl-

dende person stiller op for Frie Grønne, er en gyldig stemme på partiet Frie 

Grønne, medmindre brevstemmen er ugyldig af andre grunde. 

Ad 1 

En brevstemme er afgivet for det parti, hvis navn eller bogstavbetegnelse vælgeren har 

anført på brevstemmesedlen, jf. folketingsvalglovens § 68, stk. 2, 2. pkt. 

Ad 2 

En brevstemme er afgivet for det parti, hvis navn eller bogstavbetegnelse vælgeren har 

anført på brevstemmesedlen, jf. folketingsvalglovens § 68, stk. 2, 2. pkt. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 9.3.2.4 i vejledningen om afholdelse af folketingsvalg, 

hvor følgende fremgår: 

”En brevstemmeseddel, der ud over bogstavet C og/eller partinavnet Det Konser-

vative Folkeparti er påført navnet på en person, der ikke er opstillet til valget i 

vedkommende storkreds, er derimod kun ugyldig, hvis det er almindeligt kendt, 

at den pågældende person ikke tilhører Det Konservative Folkeparti, men f.eks. er 

en kendt politiker for et andet parti, og der således er modstridende angivelser. 

Ellers ser man blot bort fra navnet på den ikke-opstillede person.” 

Ad 3 og 4 

Det følger af § 23 i bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folke-

tingsvalg, at en brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er påført modstridende an-

givelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 

Henset til, at bogstavbetegnelserne O og Q var svære at skelne fra hinanden på de for-

tegnelser fra KMD's valgsystem, som Ankestyrelsen udsendte til kommunerne mandag 

den 24. oktober 2022, er det Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at en brev-

stemmeseddel, der er påført bogstavbetegnelsen ”O” og samtidig er påført partinavnet 
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”Frie Grønne” eller lignende og/eller navnet på en kandidat, der er opstillet for Frie 

Grønne i storkredsen, med tilstrækkelig sikkerhed angiver, hvilket parti eller kandidat 

vælgeren har villet give sin stemme. 

Ad 5 

Det følger af § 23 i den nævnte bekendtgørelse, at en brevstemmeseddel er ugyldig, så-

fremt den er påført modstridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn 

eller kandidatnavn (personnavn). 

Det kan give anledning til spørgsmål vedrørende reglerne om modstrid, hvis en brev-

stemmeseddel både er påført bogstavbetegnelsen ”O” og navnet på en kandidat, der 

ikke er opstillet til valget i storkredsen, men hvor det er almindeligt kendt, at den på-

gældende person stiller op for Frie Grønne. 

Det er Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at brevstemmesedlen ikke med til-

strækkelig sikkerhed angiver, hvad vælgeren vil stemme, såfremt vælgeren har påført 

både ”O” og en kandidat, der ikke er opstillet til valget i storkredsen, men hvor det er 

almindeligt kendt, at den pågældende person stiller op for Frie Grønne. Angivelsen 

alene af en kandidat, der ikke er opstillet til valget i storkredsen, hvor kendt denne end 

måtte være, fører isoleret set til, at brevstemmen er ugyldig, jf. folketingsvalglovens § 

69, stk. 2, nr. 3. Tilføjelsen af en bogstavbetegnelse for et andet parti tilfører modstrid, 

jf. bekendtgørelsens § 23. Ligheden mellem O og Q på de først udsendte fortegnelser 

kan efter ministeriets opfattelse ikke føre til, at sådanne brevstemmer alligevel skal an-

ses som gyldige. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at fortegnelserne inde-

holdt tydelig angivelse af, hvilke kandidater der opstillede for de enkelte partier, og at 

fortegnelserne inden for kort tid blev udskiftet med fortegnelser, hvor bogstaverne O 

og Q tydeligt adskilte sig fra hinanden. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 9.3.2.4 i vejledningen om afholdelse af folketingsvalg, 

som er gengivet ovenfor under ad 2.  

Ad 6 

Efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse angiver brevstemmesedlen med til-

strækkelig sikkerhed, hvad vælgeren vil stemme, da der ud over at være påført en kan-

didat, der ikke er opstillet til valget i storkredsen, men hvor det er almindeligt kendt, 

at den pågældende person stiller op for Frie Grønne, er anført partinavnet ”Frie 

Grønne” på brevstemmesedlen, jf. også eksempel i pkt. 3. 

Ministeriet kan i øvrigt bemærke, at valgbestyrelsen generelt for alle ovenstående ek-

sempler bør være opmærksom på, om en afmærkning af et ”O” ligner et ”Q” eller om-

vendt, og i tilfælde af, at det er vanskeligt at bedømme, må foretage en konkret vurde-

ring af, hvad afmærkningen er udtryk for. 

Indførelse i valgbestyrelsens valgbog 

Indenrigs- og Boligministeriet anmoder om, at valgbestyrelsen indfører en bemærk-

ning i valgbogen, såfremt valgbestyrelsen har anset en brevstemme for omfattet af 

ovenstående punkt 3-6. 

Yderligere spørgsmål 

Ved spørgsmål til ovenstående kan Indenrigs- og Boligministeriets Valgenhed kontak-

tes på valg@im.dk eller telefon 72 28 24 00. 

 



 

 4 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 


