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Sendt: 05-10-2022 14:55
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Tirsdag den 1. november 2022 afholdes der valg til Folketinget i Danmark. 

I fortsættelse af brev herfra af d.d. til Danmarks Rederiforening m.fl. vedrørende brevstemmeafgivning til folketingsvalget,
som er sendt til Søfartsstyrelsen som 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

Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Direkte telefon: 25 16 12 06
Mail: cjb@im.dk
Mail: valg@im.dk

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

Følg os på @valgDK

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Stormgade 2-6 

1470 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 brevstemmeaf-
givning til folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 

Tirsdag den 1. november 2022 afholdes der valg til Folketinget. 

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen 

har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er under værgemål 

med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig). 

 

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

havanlæg uden for dansk område kan brevstemme på skibet/anlægget nu. 

 

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

landet. Brevstemmeafgivningen om bord/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 kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstil-

let af ministeriet. Brevstemmemateriale fremstillet i 2008, 2012, 2014, 2016 og 2021 

kan benyttes ved brevstemmeafgivningen. Restoplag af brevstemmemateriale fremstil-

let før 2008 kan derimod ikke benyttes, men skal kasseres. 

 

Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Stibo Complete 

(tidligere Rosendahls), Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: kun-

deservice@stibocomplete.com. 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 4 dele af brevstemmematerialet. 

 

Brevstemmemateriale beregnet til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger eller 

kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folketingsvalg. 

Følgende partier er opstillingsberettiget til folketingsvalget med følgende bogstavbeteg-

nelser: 

A. Socialdemokratiet 

B. Radikale Venstre 
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C. Det Konservative Folkeparti 

D. Nye Borgerlige 

F. SF – Socialistisk Folkeparti 

G. Grøn Alliance* 

I.  Liberal Alliance 

K. KD – Kristendemokraterne 

M. Moderaterne 

O. Dansk Folkeparti 

Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg 

Å. Alternativet 

*G. Grøn Alliance har oplyst Indenrigs- og Boligministeriet om, at partiet ikke forventer at stille op 

ved dette folketingsvalg. 

En fortegnelse over de opstillede kandidater til valget i de 10 storkredse vil blive 

lagt på ministeriets hjemmeside valg.im.dk ca. 8 dage før valgdagen. 

En vejledning om, hvordan man brevstemmer, findes på forsiden af de små blå konvo-

lutter til brevstemmesedlerne.« 

 
 

http://valg.im.dk/



