
 
 

Brevstemming - Veiledning 
 
Dersom du verken kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan du brevstemme, det vil si 

at du kan avgi stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen.  

 

I mangel på trykt stemmeseddel, kan du bruke et hvitt, blankt ark og skrive på hvilket parti eller 

gruppe du stemmer på. Dersom du ikke benytter det offisielle valgmateriellet, må du skrive på 

stemmeseddelen og omslagskonvolutten at det er en stemme til lokalstyrevalget i Longyearbyen. 

Materiell kan du også hente på Infotorget eller be om å få tilsendt. 

 

Du kan bruke helt alminnelige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de fått 

ulike benevnelser:  

• «Stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmeseddelen i.   

• «Omslagskonvolutten» brukes til å registrere nødvendige opplysninger om deg som avgir 

stemme og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.  

• «Ekspedisjonskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter til å 

sende din stemmegivning til Longyearbyen lokalstyre. 

 

Ved brevstemming legges stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som limes igjen. 

Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen. 

Omslagskonvolutten skal påføres følgende opplysninger: 

• «Til valgstyret i Longyearbyen lokalstyre» 

• Ditt fulle navn 

• Adressen din i Longyearbyen 

• Fødselsnummeret ditt (11 siffer) 

• Tid og sted for stemmegivningen. 

• Din underskrift. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige. 

• Dersom det er mulig, bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført 

omslagskonvolutten. 

 

Omslagskonvolutten, som må være limt igjen, legges så i en ekspedisjonskonvolutt og sendes til: 

Valgstyret 
Longyearbyen lokalstyre 
Postboks 350 
9171 LONGYEARBYEN  

 
 
For å bli godkjent må stemmegivningen være fremme hos valgstyret innen kl. 17.00 tirsdag 
8. oktober. 
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