ANSØGNINGSSKEMA

ANMODNING OM AT BREVSTEMME I HJEMMET
Anmodning indsendes til Odsherred Kommune, så den er hos Borgerservice senest fredag den 20. maj 2022 kl. 18.00.
Den sendes til Borgerservice på Asnæs Bibliotek Centervejen 91, 4550 Asnæs eller på borgerservice@odsherred.dk.
Du kan tidligst anmode om at brevstemme i hjemmet fra onsdag den 4. maj 2022. Odsherred Kommune indsamler
brevstemmer i borgers hjem tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj 2022, hvor ansøger skal være at træffe på
opholdsadressen mellem kl. 8.30 og 17.00.

OPLYSNINGER OM VÆLGEREN
Fulde navn:
Personnummer:
Fast bopæl:
(Folkeregisteradresse)

(Vejnavn, husnummer og evt.etage, side eller dørnummer samt postnummer og by)

Telefonnummer:

OPLYSNINGER OM VÆLGERENS OPHOLDSSTED I DE SIDSTE 3 UGER FØR VALGDAGEN
(Skal kun udfyldes, hvis du i de sidste 3 uger før valgdagen opholder dig et andet sted end på din faste bopæl
(folkeregister-adresse) og derfor anmoder om at brevstemme på dette opholdssted)

(Vejnavn, husnummer og evt.etage, side eller dørnummer samt postnummer og by)

ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT
Jeg erklærer, at jeg på grund af sygdom/manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet
på valgdagen.

(Dato)

(Vælgerens egenhændige underskrift)

(Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive egenhændigt, kan en anden person underskrive med eget navn i
vælgerens sted, dvs. underskrift efterfulgt af ordet ”for” og vælgerens navn. Den underskrivende persons adresse
bør i så fald ligeledes anføres.)

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Fx om tidsrum, hvor vælgeren ikke har mulighed for at modtage besøg af stemmemodtageren, om at vælgeren
ikke kan åbne døren, eller andre relevante oplysninger for stemmemodtageren.
Behandling af dine personoplysninger: Kommunalbestyrelsen i din opholdskommune er dataansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger og behandler dine oplysninger efter § 60, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg og bekendtgørelse
nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem. Find kontaktoplysninger på www.odsherred.dk

