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Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen skal ske inden for
de tidsfrister, der er fastsat i folketingsvalgloven 1 og i de forskrifter, der af fastsat i
medfør af loven. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister.
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Når dagen for folkeafstemningen er meldt ud af regeringen

Dato
24-03-2022

(6. marts 2022)
1) Kommunalbestyrelsen kan vælge medlemmer til valgbestyrelsen samt valgstyrere
og tilforordnede vælgere, såfremt dette ikke allerede er sket. 2
2) Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes hos kommunerne.3

Når der er den fornødne klarhed over afstemningstemaet
(Indenrigs- og Boligministeriet giver besked herom til relevante myndigheder)
1) Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen kan begynde på Færøerne, i Grønland,
i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk
område.4
2) Kommunalbestyrelsen kan – på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndelsen
af brevstemmeafgivningen i kommunerne – annoncere på kommunens hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser om brevstemmeafgivningen, herunder muligheden for at brevstemme i vælgerens hjem.
3) Kommunalbestyrelsen gør på kommunens hjemmeside og evt. ved annoncering i
relevante medier vælgerne bekendt med muligheden for at benytte hjælpemidler
ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen og med muligheden for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i den forbindelse.5

Lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022.
Folketingsvalglovens § 97, stk. 1, jf. §§ 23, 29 og 30.
3 Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 60, stk. 2, 2. pkt.
4 Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 57, stk. 3, og § 58, stk. 2, samt § 100, stk. 4.
5 § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved
stemmeafgivningen.
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4) Kommunalbestyrelsen forbereder brevstemmeafgivningen i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger. Kommunalbestyrelsen skal herunder fastsætte dagen(e) for brevstemmeafgivningen, om muligt indrette et særligt stemmelokale, udpege og vejlede stemmemodtagerne samt sørge for, at vælgere, der bor eller opholder sig i de nævnte
boformer eller boliger, i god tid inden afstemningen gøres bekendt med muligheden for at brevstemme i boformen eller boligen. 6
5) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der får personlig hjælp, omsorg
og pleje m.v. i hjemmet, og som må antages at opfylde betingelserne for at brevstemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema af en person fra hjemmehjælpen eller hjemmesygeplejen.
Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte dagen(e) for brevstemmeafgivning
i vælgernes eget hjem og udpege og vejlede stemmemodtagerne. 7
6) Kommunalbestyrelsen opretter og fører senest på dette tidspunkt en protokol over
de brevstemmer, kommunalbestyrelsen modtager til valget. 8

Onsdag den 20. april 2022
(6 uger før valgdagen)
Brevstemmeafgivningen i Danmark kan begynde på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme.9 Hvis der mod forventning ikke er den fornødne klarhed
over afstemningstemaet på dette tidspunkt, giver Indenrigs- og Boligministeriet kommunerne besked herom.

Onsdag den 4. maj 2022
(4 uger før valgdagen)
1) Vælgere kan ansøge deres opholdskommune om at brevstemme i hjemmet. 10
2) Vælgere kan ansøge deres bopælskommune om at stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.11

Lørdag den 7. maj 2022
(den 4. lørdag før valgdagen)

§ 3 i bekendtgørelse nr. 1137 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter
lov om social service og boliglovgivningen.
7 § 3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem.
8 Cirkulære nr. 54 af 8. maj 2001 om brevstemmeprotokollers indhold og udformning.
9 Folketingsvalglovens § 100, stk. 4.
10 Folketingsvalglovens § 54, stk. 4, jf. § 100, og § 4, stk. 1, 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober
2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem.
11 Folketingsvalglovens § 99, stk. 2, jf. § 47 a, stk. 2.
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Fra kl. 12 denne dag kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. De nærmere regler herom i vejlovgivningen skal iagttages. 12

Onsdag den 11. maj 2022
(3 uger før valgdagen)
1) Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter
lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i
vælgerens hjem, i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, og på danske havanlæg
på dansk område.13
2) Kl. 16 denne dag er sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningsområder (valgdistrikter) til DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling).

Lørdag den 14. maj 2022
(18 dage før valgdagen)
Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger
kan brevstemme, åbent i mindst nogle timer for brevstemmeafgivning. Det vil i øvrigt
være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige brevstemmesteder i kommunen åbent.

Tirsdag den 17. maj 2022
(15 dage før valgdagen)
1) Skæringsdato for optagelse på valglisten af vælgere, der senest denne dag er flyttet
til kommunen fra en anden kommune og har anmeldt flytning til tilflytningskommunen. Vælgere, der senere end denne dag flytter eller anmelder flytning, skal
forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.14
2) Skæringsdato for optagelse på valglisten under den nye bopæl af personer, der senest denne dag er flyttet inden for kommunen og har anmeldt flytning til kommunen. Vælgere, der flytter eller anmelder flytning senere end denne dag, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl. 15
3) Kl. 18 denne dag skal kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger til
CPR, der kan have betydning for vælgernes optagelse på den maskinelt udskrevne
15.-dagsvalgliste, være afsluttet. Det gælder blandt andet:
– indenlandsk flytning,
– tilflytning fra udlandet,
– fraflytning til udlandet,
Vejlovens § 3, nr. 10, §§ 84 og 85 og privatvejslovens § 10, nr. 17, §§ 66 a og 66 b.
Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 56, stk. 1.
14 Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4.
15 Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 18, stk. 3 og 4.
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–
–
–

iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt.,
erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret og
dødsfald.

4) Kommunen afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og elektroniske post
for samme dag at behandle meddelelser om ovenstående, der kan have betydning
for vælgerens optagelse på 15.-dagsvalglisten, og som kommunen har modtaget
senest denne dag.
5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningssteder til kommunens databehandler (KMD).
6) Sidste frist for, at kommunalbestyrelsen på et møde kan træffe afgørelse om, at afstemningen på visse småøer først begynder kl. 9 (og ikke kl. 8) på valgdagen. 16

Fredag den 20. maj 2022
(12 dage før valgdagen)
Kl. 18 denne dag er sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i
hjemmet, medmindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist. 17 For at kunne
modtage ansøgninger skal kommunen holde åbent mindst ét sted i kommunen i
mindst nogle timer umiddelbart inden kl. 18, medmindre kommunalbestyrelsen har
fastsat en senere frist.

Lørdag den 21. maj 2022
Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger
kan brevstemme, åbent i mindst nogle timer for brevstemmeafgivning. Det vil i øvrigt
være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige brevstemmesteder i kommunen åbent.

Søndag den 22. maj 2022
(10 dage før valgdagen)
Indenrigs- og Boligministeriet bekendtgør senest denne dag på ministeriets hjemmeside og i landets dagblade:
– dag og tid for afstemningen,
– at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, og
– at indsigelser om fejlbehæftede eller manglende valgkort skal fremsættes over
for kommunalbestyrelsen.18

Folketingsvalglovens § 99, stk. 1, jf. § 46, stk. 2.
Folketingsvalglovens § 100, stk. 1 jf. § 54, stk. 4, 2., 4. og 5. pkt.
18 Folketingsvalglovens § 96, stk. 3, jf. § 21.
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Tirsdag den 24. maj 2022
(8 dage før valgdagen)
1) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget de maskinelt udskrevne 15.dagsvalglister. Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i
nødvendigt omfang frem til valgdagen.
2) Kl. 12 denne dag er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge sin bopælskommune om at stemme på et andet afstemningssted
i opstillingskredsen i bopælskommunen.19

Onsdag den 25. maj 2022
(7 dage før valgdagen)
1) Maskinelt udskrevne valgkort til vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten skal senest
denne dag være afleveret til postbesørgelse af kommunens databehandler (KMD).
2) Skæringsdato for optagelse på udlandstilflyttervalglisten af vælgere, der flytter
hertil fra udlandet, Færøerne eller Grønland, og senest denne dag har anmeldt
flytningen til tilflytningskommunen.20
3) Skæringsdato for optagelse på udlandsdanskervalglisten af personer, der har
valgret uanset udlandsophold, se lovens § 2. Senest denne dag skal kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet således have truffet afgørelse om ansøgninger om optagelse på valglisten.21
4) Skæringsdato for optagelse på nordatlantvalglisten af vælgere, der er omfattet af
lovens § 96 a, og som er registreret i CPR som udrejst eller med bopæl i Grønland.
Senest denne dag skal kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet således have truffet
afgørelse om anmodninger om optagelse på valglisten.22
5) Kl. 18 denne dag skal kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger til
CPR, der kan have betydning for vælgernes optagelse på den maskinelt udskrevne
udlandstilflyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste, være afsluttet. Det gælder
blandt andet:
–
–
–
–
–

tilflytning fra udlandet, Færøerne og Grønland,
iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt.,
erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret,
dødsfald og
optagelse på valglisten af personer, der efter kommunalbestyrelsens eller
Valgnævnets afgørelse har valgret uanset udlandsophold eller ophold på
Færøerne eller i Grønland.

Folketingsvalglovens § 99, stk. 2, jf. § 47 a, stk. 2.
Folketingsvalglovens § 96, stk. 1, jf. § 18, stk. 6, 1. pkt.
21 Folketingsvalglovens § 96, stk. 1, jf. § 18, stk. 6, 2. pkt.
22 Folketingsvalglovens § 96 b, stk. 1.
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Kommunen afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og elektroniske
post for samme dag at behandle de meddelelser, anmeldelser om tilflytning fra
udlandet og ansøgninger om optagelse på udlandsdanskervalglisten, som kommunen har modtaget senest denne dag.
Vælgere skal optages manuelt på udlandstilflyttervalglisten, udlandsdanskervalglisten og nordatlantvalglisten, hvis de på grund af manglende indberetning til
CPR før skæringstidspunktet kl. 18 denne dag ikke er optaget automatisk.

Torsdag den 26. maj 2022
(6 dage før valgdagen og frem til valgdagen)
1) Til og med valgdagen retter kommunen fejl i valglisten og udfærdiger herunder
nye valgkort.23
2) Til og med valgdagen retter kommunen valglisten manuelt, hvis kommunen modtager meddelelse om, at en vælger er fraflyttet til udlandet, har fået iværksat eller
ophævet værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., har erhvervet eller fortabt dansk indfødsret eller er afgået
ved døden.24

Fredag den 27. maj 2022 (den ”indeklemte” fredag)
(5 dage før valgdagen)
1) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.
2) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste, udlandsdanskervalgliste og nordatlantvalgliste, der berigtiges
manuelt til og med valgdagen.
3) Det vil være hensigtsmæssigt at holde åbent for brevstemmeafgivning de steder i
kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, selv om der traditionelt holdes
lukket i kommunerne denne dag.
4) Kommunens databehandler skal senest denne dag aflevere de maskinelt udskrevne valgkort til postbesørgelse som Quickbrev for de vælgere, der er optaget på den
maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste (dvs. vælgere tilflyttet fra udlandet,
Færøerne og Grønland). Grundet helligdag kan valgkortene ikke sendes den 26.
maj 2022.

Lørdag den 28. maj 2022
(Tredjesidste hverdag før valgdagen)

23
24

Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 22, stk. 1.
Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 22, stk. 2.
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Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på
dansk område.25
Kommunalbestyrelsen skal holde åbent for brevstemmeafgivning på mindst ét af de
steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, som minimum i tidsrummet
kl. 9-16.26 Dette gælder, selv om fristen falder på en lørdag.
Det vil være hensigtsmæssigt også at holde eventuelle øvrige steder i kommunen, hvor
enhver vælger kan brevstemme, åbent denne dag.

Mandag den 30. maj og tirsdag den 31. maj 2022
(Næstsidste og sidste dag før valgdagen)
1) Valgstyrerne kan om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen begynde at undersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig,
inden afstemningen begynder på valgdagen.27
For at komme i betragtning skal brevstemmer være modtaget af valgstyrerne, inden afstemningen begynder.28
Kommunen skal afhente post og efterse sin postkasse dagen før valgdagen for at
sikre, at brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere.
2) Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i
god tid, inden afstemningen begynder på valgdagen.29

Onsdag den 1. juni 2022
(Valgdagen)
1) Kommunen skal efterse sin postkasse for at sikre, at eventuelle sent fremkomne
brevstemmer kan afleveres rettidigt til valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder, inden afstemningen begynder.
2) Afstemningen foregår kl. 8-20, bortset fra på visse småøer, hvor kommunalbestyrelsen senest 15 dage før valgdagen har truffet afgørelse om, at afstemningen først
begynder kl. 9.30
3) Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens afslutning. Resultatet indberettes til valgbestyrelsen, der indberetter det til
Danmarks Statistik.31

Folketingsvalglovens § 100, stk. 1 jf. § 56, stk. 1, og § 58, stk. 4.
Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 56, stk. 2.
27 Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 65.
28 Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 66, stk. 3.
29 Folketingsvalglovens § 100, stk. 1, jf. § 44.
30 Folketingsvalglovens § 99, stk. 1, jf. § 46, stk. 1 og 2.
31 Folketingsvalglovens § 101, stk. 1, jf. §§ 68, 70 og 71.
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Torsdag den 2. juni 2022
(Fintællingsdagen - dagen efter valgdagen)
1) Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede valglister
og valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved fintællingen.32
2) Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintælling for hvert afstemningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen under ét, udarbejder valgbog, indberetter resultatet til Danmarks Statistik og sender samme dag i
elektronisk form en attesteret kopi af valgbogen til Indenrigs- og Boligministeriet
og til Danmarks Statistik (mærket ”[kredsens/kommunens navn]: Valgbog”).
Valgbestyrelsen sender samtidig to ubrugte, annullerede stemmesedler som
Quickbrev til Indenrigs- og Boligministeriet.33

Onsdag den 8. juni 2022
(Ugedagen efter valgdagen)
1) Sidste frist for at klage over folkeafstemningen. Klager skal stiles til Folketinget og
sendes til Indenrigs- og Boligministeriet.34
2) Kommunerne anmodes om at sende en mail til valg@im.dk (mærket ”[kommunens navn]: Brevstemmer modtaget efter valgdagen”) med angivelse af, hvor mange brevstemmer der måtte være modtaget i kommunen fra dagen efter valgdagen
og en uge frem.

Torsdag den 9. juni 2022
(8 dage efter valgdagen)
Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning. 35

Ultimo juni 2022
Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget – hvilket sædvanligvis sker inden en måned efter klagefristens udløb – tilintetgøres valglister, valgkort,
stemmesedler og brevstemmemateriale.36 Indenrigs- og Boligministeriet giver kommunerne besked herom. Hvis valgmaterialet anvendes til forskning og statistik, kan
tilintetgørelsen udskydes til det tidspunkt, hvor valgmaterialet ikke længere er nødvendigt til disse formål.

Folketingsvalglovens § 101, stk. 1, jf. § 72, stk. 2.
Folketingsvalglovens § 101, stk. 1, jf. § 72, stk. 1, § 73 og § 74.
34 Folketingsvalglovens § 103.
35 Vejlovens § 84, stk. 1, og privatvejslovens § 66 a, stk. 1.
36 Folketingsvalglovens § 104, stk. 3.
32
33
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