
   

 

 

   
  

  
  

 

         

 

 

  

     

   

 

 

ANSØGNINGSSKEMA 
Ansøgningen skal sendes* til din bopælskommune Udfyldes af kommunen 

Indsæt navnet på din kommune her: 
Modtaget dato Journalnummer 

Kommunal- og regionalvalg 
Ansøgning om optagelse på valglisten af en 
statsborger i en af de øvrige medlemsstater i 
Den Europæiske Union, der er registreret i 
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater 
m.fl.)

*) Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives til kommunen ved personligt fremmøde eller sendes pr. 
fysisk post eller e-mail. Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker 
post, hvis ansøgningsskemaet indeholder fortrolige personoplysninger. 

Ansøger Husk – se vejledningen på bagsiden  

Fornavn, mellemnavn og efternavn 

Fødselsdato 

Statsborger i 

Adresse i Danmark (privat bolig) 

Udenrigsministeriets attestation (forbeholdt Udenrigsministeriet) 
Udenrigsministeriet attesterer herved, at ansøgeren er registreret i Udenrigsministeriets protokol 

Stempel Dato og underskrift 

Ansøgerens underskrift 
E-mail/telefonnummer i dagtimerne Dato og underskrift 

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens §163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

Forbeholdt kommunen 

Indenrigs- og Boligministeriet 2021 
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Vejledning 
Valgret og optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige med-

lemsstater i EU, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) 

1. Betingelserne for valgret
EU-borgere, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol,
og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har valgret til kom-
munale og regionale valg i Danmark.

Det drejer sig om: 

a) Herboende diplomater og andet udsendt personale (tjene-
stepersonale forudsat, at de har tjenestepas) ved herværen-
de ambassader samt medfølgende familiemedlemmer og
privat tjenestepersonale, der tilhører husstanden.

b) Udsendte embedsmænd ved internationale organisationer
(herunder EU-institutioner) i Danmark samt medfølgende
familiemedlemmer, der tilhører husstanden.

Fra 1. april 2017 har ovennævnte persongruppe b) fået mulig-
hed for at ansøge Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration om et EU-opholdsbevis (registreringsbevis) med 
henblik på efterfølgende bopælsregistrering i Det Centrale 
Personregister (CPR) i stedet for at blive registreret i Uden-
rigsministeriets protokol.  

Bopælsregistrering i CPR betyder, at vælgeren automatisk 
optages på valglisten i vedkommendes bopælskommune (dvs. 
uden ansøgning), hvis vælgeren bliver bopælsregistreret i CPR 
senest tirsdag den 9. november 2021 (7 dage før valgdagen). 

Det bemærkes, at ovennævnte persongruppe b), der allerede er 
registreret i Udenrigsministeriets protokol, men som ønsker at 
benytte sig af adgangen til at skifte status og blive bopælsregi-
streret i CPR, ikke opfylder betingelserne for valgret til de 
kommunale og regionale valg i perioden, fra deres registrering 
i Udenrigsministeriets protokol er ophørt, og indtil de er bo-
pælsregistreret i CPR. Persongruppen har imidlertid efter (an-
den) ansøgning herom mulighed for at blive optaget på valgli-
sten i den mellemliggende periode. I den forbindelse skal an-
søgningsskemaet med følgende overskrift anvendes: ”Kommu-
nal- og regionalvalg – Ansøgning om optagelse på valglisten af 
en statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæi-
ske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være regi-
streret i CPR eller i Udenrigsministeriets protokol”. 

2. For at deltage i kommunale og regionale valg skal du
optages på valglisten

Du skal være optaget på valglisten, for at du kan stemme ved 
kommunale og regionale valg i den kommune henholdsvis 
region, hvor du har din private bolig (adresse). 

EU-diplomater og andre statsborgere fra de øvrige medlems-
stater i EU, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, 
optages ikke i CPR. De optages derfor ikke automatisk på valg-
listen og kan derfor kun optages på valglisten efter ansøgning.  

Ønsker du at stemme til kommunale og regionale valg i Dan-
mark, skal du derfor udfylde ansøgningsskemaet med de op-
lysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet og indhente en 
attestation fra Udenrigsministeriet om, at du er optaget i 
Udenrigsministeriets protokol. Attestationen skal påføres i et 
særskilt felt på ansøgningsskemaet. Husk at du skal datere og 

underskrive ansøgningsskemaet. Herefter skal du indgive an-
søgningen til den kommune, hvor du har din private bolig 
(adresse). 

Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse til den 
kommune, hvor du har din private bolig (adresse), eller pr. 
post eller e-post. 

3. Ansøgningsfrist
For at du kan stemme ved kommunal- og regionalvalget den
16. november 2021, skal din ansøgning være kommunen i
hænde senest fredag den 1. oktober 2021. Du kan tidligst
søge om optagelse på valglisten den 1. august 2021.

Hvis du først inden for perioden fra og med fredag den 24. 
september 2021 til og med mandag den 1. november 
2021 er blevet registreret i Udenrigsministeriets protokol, kan 
du dog stadig nå at søge om at komme på valglisten til valget 
den 16. november 2021. Ansøgningsskemaet skal da være 
kommunen i hænde senest kl. 12 mandag den 1. novem-
ber 2021. 

4. Behandling af ansøgningen
Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, hvor du
har din private bolig (adresse).

Hvis du mangler at udfylde noget af ansøgningsskemaet, giver 
kommunen dig skriftlig besked herom og beder om flere oplys-
ninger. 

5. Hvis din ansøgning bliver imødekommet
Hvis din ansøgning om optagelse på valglisten bliver imøde-
kommet, kan du stemme til kommunale og regionale valg i din
kommune henholdsvis din region, så længe du er registreret i
Udenrigsministeriets protokol. Du bliver derfor automatisk –
det vil sige uden at skulle søge om det igen – optaget på valgli-
sten til de næstfølgende kommunale og regionale valg. Det
forudsættes, at du ikke i den mellemliggende periode har været
fraflyttet til udlandet eller til Færøerne eller Grønland, eller har
anmodet om at blive slettet fra valglisten, se nedenfor.

Ønsker du også at blive optaget på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark, skal du indgive en separat ansøg-
ning herom. Ansøgningsskemaet kan du få hos den kommune, 
hvor du har din private bolig (adresse). Du kan tidligst søge om 
optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg den 1. marts 
i valgåret. 

6. Flytning til en ny adresse i kommunen eller til en ny
kommune

Udenlandske statsborgere som enten er registreret i Uden-
rigsministeriets protokol, eller hvis ophold i Danmark er regu-
leret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hoved-
kvarterer, som Danmark har tiltrådt, registreres ikke i CPR 
som tilflyttet landet. Den kommune, hvor du har din private 
bolig (adresse), får derfor ikke automatisk besked om det, hvis 
du flytter til en ny adresse i kommunen eller flytter til en anden 
kommune.  
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Du skal derfor informere kommunen, hvis du flytter til en ny 
adresse i samme kommune. Flytter du til en adresse i en anden 
kommune i Danmark, skal du oplyse det til den kommune, du 
flytter til (tilflytningskommunen). Tilflytningskommunen 
sørger så for, at du bliver optaget på valglisten til kommunale 
og regionale valg i den nye kommune, hvis du anmoder om det, 
og uden du skal igennem ansøgningsproceduren på ny. Du skal 
i den forbindelse kunne dokumentere, at du har været optaget 
på valglisten i den kommune, hvor du tidligere havde din 
adresse.  

7. Flytning fra Danmark
Flytter du senere fra Danmark, skal du informere den kommu-
ne, hvor du efter anmodning er optaget på valglisten og du har
din private bolig (adresse), så du kan blive slettet fra valglisten.
Flytning fra Danmark skal meddeles kommunen fra fire uger
før fraflytning til udlandet og senest på udrejsedatoen.

8. Sletning af valglisten
Du kan til enhver tid blive slettet af valglisten igen ved at an-
mode den kommune, hvor du har din private bolig (adresse),
herom.

9. Behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
har du ret til indsigt i de oplysninger, der registreres om dig.
Du kan henvende dig til myndigheden, der registrerer oplys-
ningerne (kommunen). Du kan kræve at få rettet evt. urigtige
oplysninger, der er registreret om dig. Find kontaktoplysninger
på kommunens hjemmeside.
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