
Til: Kommuneliste (Distributionsliste)
Cc: valg@silkeborg.dk (valg@silkeborg.dk), valg@slagelse.dk (valg@slagelse.dk), valg@naestved.dk

(valg@naestved.dk), Valgpost - Lyngby Kommune (valg@ltk.dk), Valgsekretariatet Københavns Kommune
(valg@kff.kk.dk), valgpost@kalundborg.dk (valgpost@kalundborg.dk), valg@horsens.dk (valg@horsens.dk),
Valg (valg@holb.dk), Valgpost Herlev Kommune (valg@herlev.dk), valg@haderslev.dk (valg@haderslev.dk),
valg@gladsaxe.dk (valg@gladsaxe.dk), Valg@frederiksberg.dk (valg@frederiksberg.dk), valg@brk.dk
(valg@brk.dk), valg@guldborgsund.dk (valg@guldborgsund.dk)

Fra: Valgenheden (valg@oim.dk)
Titel: Meddelelse om stemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på dansk område samt kontaktoplysninger til

ministeriet
Sendt: 11-11-2021 16:22
Bilag: Meddelelse om stemmemodtagere i udlandet og kontaktoplysninger til ministeriet.docx; Fortegnelse over

brevstemmemodtagere i udlandet ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.pdf;

Til kommunens valgansvarlige
 
Hermed fremsendes meddelelse til alle kommunalbestyrelser om de stemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på
dansk område, der har fungeret som stemmemodtagere i forbindelse med det kommunale og regionale valg den 16.
november 2021.
 
Meddelelsen indeholder derudover kontaktoplysninger til Indenrigs- og Boligministeriet til brug for besvarelse af evt.
spørgsmål i forbindelse med gennemgangen af brevstemmer.

Med venlig hilsen

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

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til alle kommunalbestyrelser 
 
 

Meddelelse om brevstemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på dansk 

område ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 

1. Brevstemmemodtagere i udlandet 

Der vedlægges en fortegnelse af 8. november 2021 fra Forsvarsministeriet over de 

personer, der faktisk har fungeret som stemmemodtagere i udlandet (og i Grønland) 

samt på Forsvarsministeriets skibe ved kommunal- og regionalvalget den 16. 

november 2021. 

En oversigt over de permanent udpegede stemmemodtagere på Færøerne og i 

Grønland er indeholdt i afsnit 8.6.1 i Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 

9450 af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 16. 

november 2021. Der er ikke ændringer i forhold til oversigten over permanente 

brevstemmemodtagere på Færøerne og i Grønland. 

Der har ikke været udpeget stemmemodtagere ud over de permanente 

stemmemodtagere i udlandet, der er udpeget gennem Forsvarsministeriet. 

2. Havanlæg på dansk område 

Brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område, jf. § 64, stk. 3, i den 

kommunale og regionale valglov (lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020) omfatter 

havanlæggene på: 

Felterne Dan, Duc Satellite Boat, Gorm, Halfdan A, Halfdan B, Harald, Skjold, Well 

Satellite Boat, Crossway Eagle og felterne Siri og Syd Arne. 

3. Orientering af valgstyrerne 

Indenrigs- og Boligministeriet skal anmode kommunalbestyrelsen om, at valgstyrerne 

gøres bekendt med ovenstående, der er til brug for valgstyrenes kontrol og 

gennemgang af de modtagne brevstemmer. 

4. Telefonisk kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet den 14. og 15. november 

2021 om brevstemmer 

Hvis der i forbindelse med kontrollen og gennemgangen af de modtagne brevstemmer 

måtte opstå spørgsmål, kan Indenrigs- og Boligministeriet søndag den 14. 

november 2021 i tidsrummet kl. 10 – 18 kontaktes på følgende telefonnumre: 

Christine Boeskov:  tlf. 25 16 12 06 

Laura Hansen:  tlf. 72 28 25 27 

Camilla Laudrup:  tlf. 72 28 25 30  

Sagsnr. 

2021 - 1671 
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Mandag den 15. november 2021 i tidsrummet 8.30 – 16.00 kan Indenrigs- og 

Boligministeriet kontaktes på ministeriets hovednummer 72 28 24 00. Herefter kan 

undertegnede kontaktes på tlf. 25 16 12 06 indtil kl. 20.00. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 


