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Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark.
 
I fortsættelse af brev herfra af d.d. til Danmarks Rederiforening m.fl. vedrørende brevstemmeafgivning til kommunal- og
regionalvalget, som er sendt til Søfartsstyrelsen i kopi til orientering, skal Indenrigs- og Boligministeriet anmode
Søfartsstyrelsen om snarest muligt at udsende vedhæftede meddelelse som OXXO-telegram til alle danske skibe i
udenrigsfart samt alle danske bemandede havanlæg uden for dansk område.
 

Med venlig hilsen

Emilie Stæhr Hansen
Specialkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden 
Mobil: 72 28 25 24 
Mail: valg@im.dk
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Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

UDSENDES SOM OXXO-TELEGRAM TIL ALLE DANSKE 
SKIBE I UDENRIGSFART SAMT DANSKE BEMANDEDE 
HAVANLÆG UDEN FOR DANSK OMRÅDE 

»Meddelelse fra Indenrigs- og Boligministeriet om brevstemmeafgivning til de 
kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 

 

Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og 

regionsråd i Danmark. 

 

Ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har 

den, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen i Danmark, 

og som herudover enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af 

de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse 

har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

 

Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, samt ansatte på danske 

havanlæg uden for dansk område kan afgive brevstemme på skibet/havanlægget fra og 

med den 17. august 2021. 

 

Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i 

udlandet. Brevstemmeafgivningen ombord/på anlægget skal dog foretages i så god tid 

inden valgdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, 

inden afstemningen går i gang på valgdagen. 

 

Ved brevstemmeafgivning må der kun anvendes det særlige brevstemmemateriale, der 

er tilvejebragt ved ministeriets foranstaltning til brug ved kommunale og regionale valg. 

 

Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Rosendahls, 

Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: distribution@rosendahls.dk. 

Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via forlagets hjemmeside. 

 

Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store 

sæt, der består af alle 6 dele af brevstemmematerialet. 

 

Ministeriet har i 2021 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til kommunale og 

regionale valg. Brevstemmemateriale fremstillet i 2008 og 2017 til kommunale og 

regionale valg kan dog også fortsat benyttes. Eventuelle restoplag af 

brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan derimod ikke benyttes, men skal 

kasseres. 
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Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, folkeafstemninger eller Europa-

Parlamentsvalg kan ikke benyttes til kommunale og regionale valg. 

 

Ved stemmeafgivningen skal nedenstående vejledning så vidt muligt være til rådighed 

for vælgerne:    

 

VEJLEDNING TIL VÆLGERE OM BREVSTEMMEAFGIVNING 

på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på 

danske havanlæg til de kommunale og regionale valg den 16. november 

2021 

 

Du kan stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i 

den kommune/region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i CPR. Hvis du 

stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at skrive 

listebetegnelsen og/eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten stiller op 

for. Det regnes stadig som en personlig stemme. 

 

Du skal selv undersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til 

valget i din kommune/region. Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er 

opstillet til valget i din kommune og region, vil fra den 4. oktober 2021 eller snarest 

muligt derefter kunne findes på kommunens og regionens hjemmeside. 

 

Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst 

afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på 

valgdagen og stemme. 

 

Fortegnelsen nedenfor viser bogstavbetegnelser (partibogstaver) for kandidatlister, der 

opstiller for partier, som den 1. august 2021 er opstillingsberettiget til folketingsvalg. 

Fortegnelsen viser ikke, om de nævnte partier rent faktisk opstiller til valget i din 

kommune/region, ligesom der i din kommune/region kan være eller blive opstillet 

andre kandidatlister.  

 

A.  for Socialdemokratiet 

B.  for Radikale Venstre 

C.  for Det Konservative Folkeparti 

D. for Nye Borgerlige 

F.  for SF – Socialistisk Folkeparti 

G.  for Veganerpartiet 

I.  for Liberal Alliance 

K. for Kristendemokraterne 

O.  for Dansk Folkeparti 

S.  for Slesvigsk Parti 

V.  for Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø.  for Enhedslisten – De Rød-Grønne 

Å. for Alternativet 

 

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til 

andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X. 

 

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til 

brevstemmesedlerne.« 


