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Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse, om brev-
stemmesedler indlagt i forkerte konvolutter samt kontaktoplysninger til 
Indfødsretskontoret 
 
Søndag den 7. juni 2009 afholdes der som bekendt både Europa-Parlaments-
valg og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Afholdelse af to separa-
te valghandlinger samme dag indebærer en risiko for, at vælgerne under af-
stemningen bytter om på stemmesedlerne og nedlægger dem i forkerte stem-
mebokse eller ved brevstemmeafgivningen lægger brevstemmesedlerne ned i 
forkerte konvolutter m.v. Indenrigs- og Socialministeriet skal derfor anmode 
kommunalbestyrelsen om at sørge for, at valgstyrerne bliver underrettet om 
følgende: 
 
1. Stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse 
Hvis det konstateres under stemmeoptællingen, at der i en stemmekasse be-
regnet til stemmesedler til Europa-Parlamentsvalget er nedlagt stemmesedler til 
folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, skal disse stemmesedler hen-
lægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne til folkeafstemningen om 
ændring af tronfølgeloven.  
 
Tilsvarende gælder, at stemmesedler til Europa-Parlamentsvalget, der måtte 
være nedlagt i en stemmekasse beregnet til stemmesedler til folkeafstemningen 
om ændring af tronfølgeloven, skal henlægges til og indgå i optællingen af 
stemmesedlerne til Europa-Parlamentsvalget. 
  
I tilfælde, hvor fejlplacerede stemmesedler henlægges til stemmesedlerne til 
den afstemning, de vedrører, skal der i afstemningsbogen for den afstemning, 
hvortil stemmesedlerne henlægges, gøres bemærkning herom. 
 
2. Brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter 
Hvis det under stemmeoptællingen ved åbningen af konvolutterne med brev-
stemmesedler konstateres, at en grøn konvolut beregnet til en brevstemmesed-
del til Europa-Parlamentsvalget indeholder en rød brevstemmeseddel til folke-
afstemningen om ændring af tronfølgeloven, skal denne brevstemmeseddel 
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henlægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne til folkeafstemningen 
om ændring af tronfølgeloven.  
 
I tilfælde, hvor en rød konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til folkeaf-
stemningen om ændring af tronfølgeloven indeholder en brevstemmeseddel til 
Europa-Parlamentsvalget, gælder tilsvarende, at denne brevstemmeseddel skal 
henlægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne til Europa-Parlaments-
valget.  
 
I tilfælde, hvor brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter henlægges til 
stemmesedlerne til den afstemning, de vedrører, skal der i afstemningsbogen 
for den afstemning, hvortil stemmesedlerne henlægges, gøres bemærkning 
herom. 
 
Det bemærkes herved, at den omstændighed, at en brevstemmeseddel er ind-
lagt i en forkert konvolut, efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse ikke i 
sig selv medfører, at brevstemmesedlen ikke kan komme i betragtning, jf. folke-
tingsvalglovens § 65, stk. 1, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 5.  
 
3. Kontaktoplysninger til Indfødsretskontoret i Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration  
Som nævnt i vejledningerne om afholdelse af henholdsvis Europa-Parlaments-
valg og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven (afsnit 4.11) kan Ind-
fødsretskontoret i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kontak-
tes telefonisk på afstemningsdagen i hele det tidsrum, hvor der kan afgives 
stemme (kl. 9-20), for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om en persons dan-
ske indfødsret. Ministeriet kan kontaktes på tlf.nr. 33 95 42 98. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Nicoline Nyholm Miller 
Valgkonsulent  


