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Klage over valghandling afholdt d. 19. november ved 4. Kreds Øst, Skolen ved sundet 

Med henvisning til Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013, Bekendtgørelse af lov om 

kommunale og regionale valg (Herefter KRV) §93, stk. 1, fremsendes hermed klage over 

valghandling afholdt d. 19. november 2013 ved 4. kreds øst, Skolen ved sundet, i forbindelse med 

gennemførelse af kommunal- og regionsrådsvalget 2013. 

I forbindelse med afslutningen af valghandling ved ovennævnte valgsted blev dørene til 

valgstedet, på foranledning af valgstyrerformanden, aflåst ca. kl. 20:06. Dette skete inden 

valghandlingen var afsluttet, idet der på dette tidspunkt befandt sig over 50 vælgere, der endnu 

ikke havde afgivet deres stemme grundet flaskehals ved stemmeboksene. Den sidste 

stemmeseddel blev lagt i stemmeboks ca. kl. 20:20 hvorefter valgstyrerformanden afsluttede 

valghandlingen jf. gældende procedure ved at spørge ud i lokalet om alle havde afgivet deres 

stemme hvorefter valget blev afsluttet. 

Ovenstående skete selv om følgende fremgår af KRV § 52, stk. 1 "Afstemningen begynder kl. 9 og 

fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. 

Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives 

opfordring hertil." 

Det fremgår endvidere af "Vejledning til tilforordnede vælgere ved kommunal- og 

regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013" side 2, 6 afsnit "....og slutter, når der efter kl. 

20.00 ikke er flere vælgere, der ønsker at afgive deres stemme. Hvis en vælgermøder op for at 

stemme efter kl. 20.00, men inden afstemningen rent faktisk er sluttet (dvs. mens der stadig er 

andre vælgere til stede), skal vælgeren have lov til at stemme." 

Med ovenstående to afsnit taget i betragtning må det konstateres, at valgstyreformanden ved at 

aflåse valglokalet inden valghandlingen var afsluttet, reelt har frataget potentielle vælgere deres 

mulighed for at indfinde sig på valgstedet og dermed for at afgive deres stemme. 



Idet sagen overgives til Borgerrepræsentationen og Regionsrådet for deres videre sagsbehandling. 

Venligst bekræft modtagelsen af denne klage. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tilforordnet ved valget 

Michael Strand 

Øresundsvej 120 4th 

2300 København S 

E-Mail: michaelvstrand@gmail.com 

 

 

 


