
Yfirkjörstjórn í

Merking 
atkvæðis*

Kennitala 
kjósanda

Kjörstaður Kjördeild Nánari lýsing ógildingar

1 1407734849 Smárinn A

2 1407734850 Smárinn B

3 1407734851 Smárinn 14

4 1407734852 Kórinn 14

5 1407734853 Smárinn 14 Fylgibréf ekki vottað osfrv.

6 1407734854 Smárinn 3 Undirritun kjósanda vantar.

7 1407734855 Smárinn 4

8 1407734856 Smárinn 20

Samkvæmt 17. gr. reglugerðar um talningu atkvæða nr. 431/2022, sbr. 94. og 95. gr. kosningalaga nr. 112/2021  
Við kosningar til sveitarstjórna 14.maí 2022

EYÐUBLAÐ UM MEÐFERÐ UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐA

Hafnarfirði

1. mgr. a. Sendandinn er ekki á kjörskrá

Ástæða ógildingar sbr. a - g lið 1. mgr.  94. gr. og 2. mgr. 
94. gr.

1. mgr. b. Sendandinn hefur afsalað sér atkvæðisrétti í 
kjördeild
1. mgr. c. Sendandinn hefur látist fyrir kjördag

1. mgr. d. Í sendiumslaginu er meira en eitt fylgibréf og eitt 
kjörseðilsumslag
1. mgr. e. Sjáanlegt er að ekki hafi verið notuð hin 
fyrirskipuðu kjörgögn er landskjörstjórn hefur látið gera
1. mgr. f. Ekki hefur verið farið eftir þeim reglum sem 
settar hafa verið um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar
1. mgr.  g. Atkvæðið hefur ekki verið greitt á þeim tíma sem 
greinir í 68. gr. og 7. mgr. 69. gr
2. mgr. Fleiri en eitt atkvæði hefur borist frá sama 
kjósanda. Síðar greitt atkvæði tekið til greina.

Athugasemd: Form þetta er gefið út af landskjörstjórn og tilgreinir lágmarks formkröfur um skráningu upplýsinga um meðferð utankjörfundaratkvæða.
* Merkja má atkvæði með því að setja númer þess á gulan miða og festa við atkvæði. bls. 1 / 2
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Fjöldi atkvæðasendinga: 8
Gildar atkvæðasendingar: 0
Ógildar atkvæðasendingar: 8

Ástæða ógildingar sbr. a - g lið 1. mgr.  94. gr. og 2. mgr. 
94. gr.

_________________________ ____________________________________________
Sveitarfélag Undirskrift f. h. yfirkjörstjórnar
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