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Til kommunens ansvarlige for behandling af sager om optagelse på folketingsvalglisten (valgretsansøgninger)

Læs venligst vedhæftede brev og mini-vejledning om behandling af valgretsansøgninger i forbindelse med
folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022. 

Som bilag findes Valgnævnets brev af 17. februar 2022 om de mest udbredte tvivlsspørgsmål om bl.a. kommunernes
kompetence til at træffe afgørelse i valgretssager samt Valgnævnets beretning 2014-2020 om nævnets praksis for bl.a.
behandling af valgretsansøgninger.

Med venlig hilsen
 

Mie Sofie Andersen
Fuldmægtig, Valgnævnets sekretariat

Direkte telefon: 72 28 25 28
Mail: msoa@im.dk
Mail: valg@im.dk

 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Telefon: 72 28 24 00
www.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  

 

 

  

 

Behandling af ansøgninger om optagelse af udlandsdanskere på valgli-

sten til folketingsvalget den 1. november 2022 

Tirsdag den 25. oktober 2022 er der frist for at træffe afgørelse om udlandsdanskeres 

optagelse på folketingsvalglisten forud for folketingsvalget den 1. november 2022.  

Til de ansvarlige medarbejdere i kommunen fremsendes følgende materiale til brug for 

behandlingen af ansøgningerne: 

1. Mini-vejledning til behandling af valgretsansøgninger ved folketingsvalget den 1.  
november 2022 

Mini-vejledningen indeholder de vigtigste oplysninger om sagsbehandlingen op til 

folketingsvalget den 1. november 2022, herunder frister, retningslinjer for videre-

sendelse af ansøgninger til Valgnævnet, kontaktoplysninger på Valgnævnet m.v. Det 

er vigtigt, at de ansvarlige i kommunen for behandlingen af valgretsan-

søgninger læser mini-vejledningen grundigt igennem med henblik på at sikre, 

at alle ansøgninger behandles korrekt og rettidigt forud for valget.  

2. Brev af 17. februar 2022 til kommunerne om Valgnævnets praksis og kommunernes 
kompetence (bilag 1) 

Ved udgivelsen af Valgnævnets beretning for perioden 2014-2020 udsendte Valgnæv-

nets sekretariat et brev til alle kommuner, der besvarer de mest udbredte tvivls-

spørgsmål om bl.a. kommunernes kompetence til at træffe afgørelse om valgretsan-

søgninger. I brevet findes i den forbindelse en række eksempler på de tilfælde, hvor 

kommunerne selv kan optage ansøgerne på valglisten. 

3. Valgnævnets beretning 2014-2020 (bilag 2)  

Valgnævnets beretning for perioden 2014-2020 indeholder en gennemgang af nævnets 

praksis i valgretssager og kan med fordel anvendes af kommunerne ved behandling af 

ansøgninger. Se beretningens kapitel 4 (s. 25-35). 

Alle spørgsmål om udlandsdanskeres optagelse på valglisten kan rettes til valg@im.dk 

eller direkte til undertegnede på tlf. 72 28 25 28. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Sofie Andersen 

Valgnævnets sekretariat 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Mie Sofie An-

dersen 

 

Sagsnr. 

2022-5228 

 

Doknr. 

558591 

 

Dato 

10-10-2022 
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Mini-vejledning: Behandling af ansøgninger om optagelse på  

udlandsdanskervalglisten til folketingsvalget den 1. november 2022 

 

Hvem kan optages på udlandsdanskervalglisten? 

For at kunne stemme til folketingsvalg skal man være op-

taget på valglisten. Man bliver automatisk optaget, hvis 

man på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, ik-

ke er umyndig og er bopælsregistreret i Danmark i CPR. 

Hvis man flytter til udlandet og registreres som udrejst i 

CPR, kan man som udgangspunkt ikke stemme. Visse 

grupper kan dog optages på valglisten efter ansøgning ef-

ter folketingsvalglovens §§ 2 og 16. 

Følgende personer kan optages på valglisten uanset ud-

landsophold: 

• Personer, der agter at vende tilbage til riget inden 

for 2 år efter udrejsedatoen. 

• Personer, der er ansat i den danske stat og beordret 

til tjeneste uden for riget. 

Derudover kan følgende personer, der har været udrejst i 

op til 8 år, optages på valglisten: 

• Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlan-

det som ansat af en dansk offentlig myndighed eller 

en herværende privat virksomhed eller forening. 

• Personer, der er ansat i en international organisati-

on, hvoraf Danmark er medlem. 

• Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlan-

det af en dansk hjælpeorganisation. 

• Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelses-

øjemed. 

• Personer, der opholder sig i udlandet af helbreds-

mæssige grunde. 

• Personer, der opholder sig i udlandet, og som i hen-

seende til tilknytningen til riget ganske må sidestil-

les med ovennævnte personer. 

Derudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste 

samlevere til de nævnte personer optages på valglisten. 

Sådan behandler kommunen ansøgningerne  

Ansøgning indgives til ansøgerens seneste bopælskom-

mune på dette ansøgningsskema eller via borger.dk. 

Kommunen skal behandle ansøgningerne som beskrevet i 

bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 med tilhø-

rende vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018. 

Kommunen kan selv træffe afgørelse om optagelse på 

valglisten i en række tilfælde, der er beskrevet nærmere 

(inkl. eksempler) i Valgnævnets brev til kommunerne af 

17. februar 2022 (bilag 1). 

Kommunen kan ikke give afslag på en ansøgning, med-

mindre ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke er fyldt 

18 år eller er umyndig.  

Kommunen skal videresende ansøgningen til Valgnæv-

net, hvis ansøgeren har været udrejst i mere end 4 år, el-

ler hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt ansøgeren er om-

fattet af folketingsvalglovens § 2. Se afsnittet ”Sådan vi-

deresendes ansøgninger til Valgnævnet” på næste side. 

 

VIGTIGT!  

Frister ved folketingsvalget den 1. november 2022 

Kommunen eller Valgnævnet skal have truffet afgørelse 

om optagelse på valglisten senest tirsdag den 25. oktober 

2022, hvis ansøgeren skal kunne stemme til valget den 1. 

november 2022. Der kan ikke dispenseres fra fristen.  

Kommunen skal til og med tirsdag den 25. oktober 2022 

sørge for at efterse sin post mv. for indkomne ansøgnin-

ger for at behandle disse ansøgninger frem til fristen. 

Ansøgninger kan fremsendes til Valgnævnet også på 

fristdatoen tirsdag den 25. oktober 2022. Ansøgninger 

skal videresendes til Valgnævnet straks, når de modtages 

i kommunen. Ansøgninger modtaget hos Valgnævnet ef-

ter kl. 11.30 denne dag kan dog ikke forventes afgjort med 

henblik på folketingsvalget den 1. november 2022. 

Hvis kommunen har registreret valgretten i CPR inden kl. 

18 tirsdag den 25. oktober 2022, optages vælgeren på den 

maskinelt udskrevne udlandsdanskervalgliste.  

Hvis kommunen først registrerer valgretten i CPR efter 

kl. 18 tirsdag den 25. oktober 2022, skal vælgeren opta-

ges manuelt på kommunens valgliste. Se afsnit 4.4.3 i 

folketingsvalgvejledningen. 

Læs om indberetning til CPR i afsnit 9.2 i vejledning nr. 

9913 af 29. oktober 2018 om behandling af ansøgninger 

om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har 

valgret uanset ophold i udlandet.  
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Sådan videresendes ansøgninger til Valgnævnet 

Ansøgninger til Valgnævnet skal videresendes hurtigst 

muligt, efter de modtages i kommunen. Ansøgninger kan 

videresendes til Valgnævnet direkte via NOTUS, via Digi-

tal Post eller (sikkert) til valg@im.dk.  

Ansøgninger bedes indsendt enkeltvis. 

Alle ansøgninger skal ledsages af: 

• Adressen på afstemningsstedet, hvor ansøgeren evt. 

skal optages på valglisten 

• Navn og kontaktoplysninger på medarbejderen i 

kommunen, som Valgnævnet kan kontakte ved evt. 

spørgsmål om ansøgningen i perioden t.o.m. fristen 

den 25. oktober 2022. 

Hvis kommunen sender direkte via NOTUS, er det vig-

tigt, at sagsbehandleren klikker på ”Behandles af Valg-

nævnet” og derefter vælger ”Videresendelse til Valgnæv-

net” og ”Send Digital Post” under fanen ”Breve”. Ansøg-

ningen er først sendt til Valgnævnet, når status er skiftet 

til ”Afventer Valgnævnet”, og der i loggen står ”Afsendt 

Digital Post”. 

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt Valgnævnet har 

modtaget en ansøgning, bedes kommunen kontakte 

Valgnævnet frem for at indsende ansøgningen igen. Se 

kontaktoplysninger til Valgnævnets sekretariat nedenfor. 

Valgnævnets sagsbehandling 

Valgnævnet behandler indkomne ansøgninger med hen-

blik på folketingsvalget den 1. november 2022 på møder 

den 18. oktober 2022 og den 25. oktober 2022. 

Umiddelbart efter møderne sender Valgnævnet afgørel-

sen til ansøgeren og underretter kommunen (med Digital 

Post). 

Kontaktoplysninger på Valgnævnet 

Kommunen kan kontakte Valgnævnets sekretariat via 

ministeriets hovednummer på tlf. 72 28 24 00 eller på 

mail til valg@im.dk med ”Valgnævnet” i emnefeltet. 

Derudover kan følgende af sekretariatets medarbejdere 

kontaktes direkte: 

Mie Sofie Andersen, tlf. 72 28 25 28 

Benedicte Nybye Ågesen, tlf. 72 28 25 14 

 

 

Læs mere: Regler og praksis 

• Folketingsvalgloven, lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. 

marts 2022. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagel-

se på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 

uanset ophold i udlandet. 

 

• Vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling 

af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af 

personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

 

• Vejledning nr. 9292 af 21. marts 2022 om afholdelse af 

folketingsvalg (kapitel 4).  

 

• Valgnævnets beretning 2014-2020 (kapitel 4) om næv-

nets praksis i valgretssager. 

 

• Valgnævnets sekretariats brev til kommunerne af 17. fe-

bruar 2022. 
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Valgnævnet 
Stormgade 2-6 
1470 København K 
Telefon 72 28 24 00 
valg@im.dk 
valg.im.dk 
 

 

 
 
 
 
 

 
Valgnævnet har udgivet ny beretning om udlandsdanskeres 
valgret m.v. 

Valgnævnet har afgivet en ny beretning om nævnets virksomhed i perioden 2014-2020, 

der hermed fremsendes til de medarbejdere i kommunerne, der behandler ansøgninger 

om udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten. 

Beretningen indeholder bl.a. en gennemgang af de gældende regler, Valgnævnets prak-

sis i valgretssager og statistik over nævnets afgørelser i perioden 2014-2020. 

Som statistikken viser, er andelen af ansøgere, som Valgnævnet optager på valglisten, 

steget markant siden beretningen for 2007-13. Vi formoder, at det bl.a. hænger sammen 

med, at der videresendes en del ansøgninger til behandling i Valgnævnet, som kommu-

nerne selv kan imødekomme. 

For at forenkle sagsbehandlingen og forkorte sagsbehandlingstiden har vi nedenfor gen-

nemgået de væsentligste og mest udbredte tvivlsspørgsmål om kommunernes kompe-

tence til at træffe afgørelse i valgretssager m.v. 

1. Kommunen kan optage ansøgere, der har været udrejst i op til 4 år, hvis der i 
øvrigt ikke er anledning til tvivl 

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at ansøgeren har været 

udrejst i mere end 2 år. 

2 års-grænsen gælder dog kun for de personer, der ansøger om optagelse på valglisten 

efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, dvs. som i ansøgningsskemaets rubrik 2 erklærer, 

at de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år fra udrejsen (se beretningens afsnit 

4.9). 

Kommunen kan træffe afgørelse om optagelse i tilfælde, hvor udlandsopholdet har 

varet op til 4 år, hvis der i øvrigt ikke er tvivl om, at ansøgeren opfylder årsagsbetin-

gelsen i ansøgningsskemaets rubrik 3 (se bekendtgørelsens1 § 13, nr. 4, og vejlednin-

gens2 afsnit 8.3.2). 

 

1 Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet. 
2 Vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten 
af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

Til den ansvarlige for kommunens behandling af valgretsansøgninger 

 

 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Mie Sofie Ander-

sen 

  

Sagsnr. 

2020 - 4342 

 

Doknr. 

484359 

B1 

 

Dato 

17-02-2022 
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2. Kommunen kan optage ansøgere, der forventer at være udrejst i mere end 4 år, 
hvis der i øvrigt ikke er anledning til tvivl  

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at ansøgeren forventer 

at være udrejst i mere end 4 år. 

Kommunen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i tilfælde, hvor udlandsop-

holdet forventes at vare over 4 år, hvis der i øvrigt ikke er tvivl om, at ansøgeren 

opfylder årsagsbetingelsen i ansøgningsskemaets rubrik 3, og hvis ansøgeren ikke har 

været udrejst i mere end 4 år på ansøgningstidspunktet. Det gælder, uanset om ansøge-

ren har angivet, at udlandsopholdets varighed er ukendt eller forventes at blive langva-

rigt. 

Kun ansøgninger, hvor f.eks. ansøgeren har angivet, at udlandsopholdet forventes at 

blive permanent, eller oplysningen helt er udeladt, skal videresendes til Valgnævnet pga. 

udlandsopholdets forventede varighed (se bekendtgørelsens § 4, stk. 2, og vejledningens 

afsnit 5.2). 

3. Kommunen kan optage ansøgere uden nærmere dokumentation for årsagen til 
udlandsopholdet, hvis der i øvrigt ikke er anledning til tvivl 

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at der er tvivl om årsa-

gen til udlandsopholdet, på trods af at ansøgeren klart opfylder årsagsbetingelsen efter 

folketingsvalglovens § 2, stk. 2. 

Det gælder bl.a. ansøgere, der: 

• er udsendt af danske offentlige myndigheder eller herværende private virksomheder 

eller foreninger, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 1 (f.eks. Udenrigsministeriet, 

Novo Nordisk og Danske Sømands- og Udlandskirker, se beretningens afsnit 4.2), 

• er ansat i internationale organisationer, som Danmark er medlem af, jf. folketings-

valglovens § 2, stk. 2, nr. 2 (f.eks. EU, NATO og Verdensbanken, se beretningens af-

snit 4.3), 

• er udsendt af danske hjælpeorganisationer, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 3 

(f.eks. Læger uden Grænser og Røde Kors i Danmark, se beretningens afsnit 4.4), 

eller 

• opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 

4 (f.eks. erhvervsrettede, kunstneriske og videregående uddannelser, se beretnin-

gens afsnit 4.5). 

Kommunen kan ofte optage disse ansøgere, hvis oplysningerne i ansøgningsskemaet 

ikke giver anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af bestemmelsen (se bekendt-

gørelsens § 13 og vejledningens afsnit 8.3). 

Valgnævnet kræver som det klare udgangspunkt ikke dokumentation (ansættelsespapi-

rer, indskrivningsbevis e.l.), men lægger oplysningerne i ansøgningsskemaet til grund. 

En afkrydsning i rubrik 3.2 sammen med navnet på arbejdsgiveren, organisationen eller 

uddannelsen samt uddannelsesinstitutionen m.v. er som oftest tilstrækkeligt. 

Dette gælder også for ægtefæller og samlevere, der ansøger efter folketingsvalglovens § 

2, stk. 4, jf. § 2, stk. 2 (se vejledningens afsnit 8.3.2.2). 

Kun hvis oplysningerne er mangelfulde eller modstridende, eller hvis årsagssammen-

hængen mellem den oplyste årsag og udlandsopholdet ikke er åbenlys e.l., indhenter 

Valgnævnet yderligere oplysninger fra ansøgeren. Hvis kommunen vurderer, at der er 

behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren, videresendes sagen til Valg-

nævnet. 
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4. Kommunen skal indsende oplysninger til Valgnævnet om det afstemningssted, 
hvor personen evt. vil blive optaget på valglisten 

Afgørelser om optagelse på valglisten skal indeholde adressen på vælgerens afstem-

ningssted. Når en ansøgning videresendes til Valgnævnet, skal kommunen derfor oplyse 

det afstemningssted, hvor ansøgeren evt. vil kunne stemme på valgdagen (se bekendtgø-

relsens § 14, stk. 1, og vejledningens afsnit 8.4). 

Hvis kommunen har et fast afstemningssted for udlandsdanskere m.v., kan kommunen 

også oplyse adressen til Valgnævnets sekretariat på mail valg@im.dk til generel brug for 

nævnets afgørelser. Ellers skal adressen på afstemningsstedet indsendes med hver en-

kelt ansøgning. 

5. Husk at videresende ansøgninger rettidigt 

Ansøgninger skal videresendes til Valgnævnet snarest muligt og senest 2 måneder efter 

kommunens modtagelse af ansøgningen. 

Afgørelser skal træffes på grundlag af aktuelle oplysninger. Hvis Valgnævnet modtager 

ansøgninger, der er mere end 6 måneder gamle, kan nævnet derfor tilbagesende ansøg-

ningen, med henblik på at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder om en ny an-

søgning (se bekendtgørelsens § 14, stk. 2 og 3). 

Kontakt os ved spørgsmål 

Vi håber, kommunen vil finde beretningen nyttig. Ved spørgsmål o.l. kan Valgnævnets 

sekretariat kontaktes på tlf. 72 25 28 00 eller mail valg@im.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Sofie Andersen 

Valgnævnets sekretariat 
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  Forord

Forord 

Denne beretning vedrører Valgnævnets virksomhed i perioden 2014-2020. 

Beretningen indeholder en gennemgang af de retsregler, hvorefter Valgnævnet træffer 
afgørelse, samt en beskrivelse af nævnets praksis og forskellige talmæssige oplysninger 
om nævnets virksomhed i beretningsperioden. 

Vedrørende Valgnævnets virksomhed i tiden forud for 2014 kan henvises til nævnets 
beretninger for henholdsvis 2007-2013, 2000-2006, 1993-1999 og 1985-1992. I sidst-
nævnte beretning er optrykt nævnets beretning for 1981, der var nævnets første beret-
ning, samt nævnets beretning for 1982-1984. 

Valgnævnet, december 2021 

Jens Peter Christensen 

(formand) 

Michael Hansen Jensen Hanne Kirk Nikolaj Stenfalk 

Christine Boeskov Mie Sofie Andersen Mette Dahl Pedersen 

Marloe Marleen Maria van der Heijden Oskar Viktor Moefelt Jespersen
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Kapitel 1 Valgnævnets nedsættelse, sammensætning og opgaver

Kapitel 1 
Valgnævnets nedsættelse, sammensætning og 
opgaver 

Valgnævnet (indtil 1. juli 2008 Valgretsnævnet) blev nedsat den 30. oktober 1980 i hen-
hold til den dagældende folketingsvalglovs § 9. Det nuværende lovgrundlag for Valgnæv-
net findes i § 17 i lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg til Folketinget med senere ændrin-
ger, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020. 

Ifølge folketingsvalglovens § 17, stk. 1, nedsætter indenrigs- og boligministeren et valg-
nævn, der har til opgave at træffe afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres opta-
gelse på valglisten til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, jf. 
nærmere i afsnit 2-6. Nævnet træffer tillige afgørelse om godkendelse af navne for nye 
partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, afgørelse om 
optagelse i Partinavneregistret og afgørelse om udelukkelse og annullation af et partis 
indsamling af vælgererklæringer, jf. nærmere i afsnit 7-11. Endelig træffer nævnet afgø-
relse om afsættelse og suspension af en borgmester eller anden tilsvarende indehaver af 
et kommunalt hverv eller en regionsrådsformand, jf. nærmere i afsnit 12. 

Valgnævnet består af en formand og 3 andre medlemmer. Formanden skal være lands- 
eller højesteretsdommer, et medlem skal være kyndigt i statsforfatningsret, og et med-
lem skal være kyndigt i navne- og varemærkerettigheder. Der udpeges efter samme 
regler en stedfortræder for formanden og hvert af de andre medlemmer. Det medlem, 
som er kyndigt i navne- og varemærkerettigheder, deltager kun ved behandlingen af sa-
ger om godkendelse af navne for nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller 
Europa-Parlamentsvalg, sager om optagelse i Partinavneregistret og sager om udeluk-
kelse og annullation af et partis indsamling af vælgererklæringer. 

Ved afgivelsen af denne beretning havde Valgnævnet følgende sammensætning: 
Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, formand 
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet (kyndig i statsforfatningsret) 
Advokat, ph.d. Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel (kyndig i navne- og varemærkerettig-
heder) 
Kontorchef i Indenrigs- og Boligministeriet, ph.d. Nikolaj Stenfalk (kyndig i valgret) 

Ved afgivelsen af denne beretning var følgende stedfortrædere udpeget: 
Højesteretsdommer Anne Louise Bormann (stedfortræder for formand Jens Peter Chri-
stensen) 
Professor, ph.d. Helle Krunke (stedfortræder for Michael Hansen Jensen) 
Professor, ph.d. Thomas Riis (stedfortræder for Hanne Kirk) 
Valgkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet Christine Boeskov (stedfortræder for 
Nikolaj Stenfalk)
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Valgnævnets sammensætning har siden afgivelsen af den forrige beretning (2007-2013) 
været som følger: 
Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, formand 
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet 
Advokat, ph.d. Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel 
Kontorchef i Indenrigs- og Boligministeriet, ph.d. Nikolaj Stenfalk, medlem siden 1. 
april 2015 
Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Christian Vigh, medlem indtil 31. marts 
2015 

I beretningsperioden har følgende været stedfortrædere: 
Højesteretsdommer Anne Louise Bormann 
Professor, ph.d. Helle Krunke 
Professor, ph.d. Thomas Riis 
Valgkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet Christine Boeskov, stedfortræder siden 1. 
april 2015 
Valgkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet Nicoline Nyholm Miller, stedfortræ-
der indtil 31. marts 2015 

I beretningsperioden og frem til afgivelsen af denne beretning er Valgnævnets sekretari-
atsforretninger forestået af valgkonsulent Christine Boeskov, fuldmægtig Mie Sofie An-
dersen, fuldmægtig Mette Dahl Pedersen, studentermedhjælper Marloe Marleen Maria 
van der Heijden, studentermedhjælper Oskar Viktor Moefelt Jespersen, departements-
chefsekretær Louise Flink Hansen, specialkonsulent Anna Nystrup, fuldmægtig Frederik 
Hess Greve, kontorelev Emma Valentin Andersen, studentermedhjælper Rikke Milling, 
afdelingsleder Iben Hvass Birkebæk, specialkonsulent Emilie Stæhr Hansen, afdelings-
leder Sine Karlshøj, kontorfuldmægtig Kathrine Margrete Grølsted samt specialkonsu-
lent Maj Skytte Petersen, alle fra ministeriet. 

Som bilag 1 er optaget Valgnævnets forretningsorden, der er fastsat af den daværende 
social- og indenrigsminister.



 Valgnævnets beretning 2014-2020 11
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Kapitel 2 
Valgret og optagelse på valglisten 

2.1. Valgret uanset udlandsophold 

2.1.1. Valgret for personer med dansk indfødsret, der flytter til udlandet 

Betingelserne for valgret til Folketinget følger af grundlovens § 29, stk. 1, og folketings-
valglovens § 1 (lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020). Valgret til Folketinget 
har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre 
vedkommende er umyndig (med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter vær-
gemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021)). Da fast 
bopæl i riget er en betingelse for valgret til Folketinget, skal personer, der opholder sig 
(bor) i udlandet, derfor have bevaret en ganske særlig tilknytning til riget, for at de, 
uanset udlandsopholdet, kan anses for at have fast bopæl i riget i grundlovens forstand. 
Reglerne herom indeholdes i § 2 i folketingsvalgloven, der lyder således: 
 
”§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, an-
ses for at have fast bopæl i riget. 
Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes 
for at have fast bopæl i riget: 
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk 

offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. 
2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, 

hvoraf Danmark er medlem. 
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk 

hjælpeorganisation. 
4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 
5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. 
6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget 

ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5. 
Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i 

riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. 
Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af 

stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samle-
vende 

1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller 
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med 
hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.” 

Bestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 1 (diplomatreglen), og den tilhørende æg-
tefælleregel, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, hidrører fra en lovændring i 1970 (lov nr. 283 af 10. juni 
1970), mens reglerne i § 2, stk. 2, med tilhørende ægtefælleregel, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, blev 
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indsat i loven ved en lovændring i 1980 (lov nr. 145 af 30. april 1980). 

Bestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 4, nr. 2, hvorefter ugifte samlevende un-
der visse betingelser er sidestillet med samlevende ægtefæller henholdsvis registrerede 
partnere i relation til opfyldelse af bopælsbetingelsen for valgret uanset udlandsophold, 
hidrører fra en lovændring i 1996 (lov nr. 472 af 12. juni 1996). Ved samme lovændring 
blev det udtrykkeligt fastsat, at registrerede partnere er sidestillet med ægtefæller i hen-
seende til valgret uanset udlandsophold. Denne sidestilling havde dog været gældende 
siden den 1. oktober 1989, hvor loven om registreret partnerskab trådte i kraft (lov nr. 
372 af 9. juni 1989). 

Bestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og den tilhørende ægtefælle/registreret 
partner/samleverregel i § 2, stk. 4, hidrører fra en lovændring i 2004 (lov nr. 438 af 
9. juni 2004). Om baggrunden for denne udvidelse kan dels henvises til det pågæl-
dende lovforslag (Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side 4044, L 114), dels til be-
tænkning nr. 1432/2003 om valgret under udlandsophold, der dannede grundlag for 
lovforslaget. 

Der er ikke sket ændring af folketingsvalglovens § 2 i beretningsperioden. 

Betingelserne for valgret til Europa-Parlamentet følger af Europa-Parlamentsvalglovens 
§ 3 (lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020). Udlandsdanskere, der har valgret til 
Folketinget, har ligeledes valgret ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
medmindre vedkommende er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de 
øvrige EU-lande. Det samme gælder for personer med dansk indfødsret, som har opnået 
alderen for valgret til Folketinget, og som har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande. Mod-
sat ved valgret til Folketinget har også personer, der er umyndige (med fuld fratagelse af 
den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6), valgret til Europa-Parlamentet. 

Valgret til Europa-Parlamentet for personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grøn-
land eller i et tredjeland (et land, der ikke er medlem af EU), er reguleret i Europa-Parla-
mentsvalglovens §§ 3 a og 3 b, jf. nedenfor i afsnit 2.1.2-2.1.3. 

Udlandsdanskere, der har valgret til Folketinget, har ligeledes valgret ved folkeafstem-
ninger. Valgret ved folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i 
Grønland, for personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, er reguleret i 
folketingsvalglovens § 96 a, jf. nedenfor i afsnit 2.1.2. 

Udlandsdanskere har ikke valgret ved kommunale og regionale valg, da fast bopæl i 
kommunen henholdsvis regionen er en betingelse for valgret til disse valg, jf. kommu-
nal- og regionalvalglovens § 1 (lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020). Personer, der 
er ansat i den danske stat og er beordret til tjeneste uden for riget efter den 1. juli 2000, 
og disses ægtefæller/registrerede partnere/samlevere, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 
og § 2, stk. 4, jf. stk. 1, bevarer dog som hovedregel valgretten til kommunale og regio-
nale valg. Det hænger sammen med, at denne persongruppe som følge af lov om det Det 
Centrale Personregister (CPR-loven) med virkning fra 1. juli 2000 som hovedregel ikke 
skal registreres som udrejst i CPR uanset udlandsopholdets varighed. Der henvises her-
ved til § 24, stk. 5 og 6, i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1297 af 3. september 2020 
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med senere ændringer. 

2.1.2. Valgret for personer med dansk indfødsret, der flytter til Færøerne eller Grønland 

Personer med dansk indfødsret (danske statsborgere), der fra Danmark flytter til Færø-
erne eller Grønland, er ikke omfattet af reglerne i folketingsvalglovens § 2, idet Færøerne 
og Grønland ikke er udland. De pågældende optages på folketingsvalglisten på Færøerne 
henholdsvis i Grønland. Danske statsborgere, der fra Færøerne eller Grønland tager 
midlertidigt ophold i udlandet, har under udlandsopholdet valgret ved folketingsvalg ef-
ter tilsvarende regler som danske statsborgere, der udrejser fra Danmark, men de opta-
ges på folketingsvalglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland. Statsansatte m.v., som 
umiddelbart inden udsendelse til tjeneste i udlandet, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 
1, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1, var bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) i en 
kommune på Færøerne eller i Grønland, optages dog på folketingsvalglisten i Danmark, 
jf. § 16, stk. 1, 2. pkt., hvis de anmoder herom. 

Da personer med dansk indfødsret og fast bopæl på Færøerne eller i Grønland optages 
på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland, har disse personer 
historisk ikke haft ret til at deltage i folkeafstemninger, som alene afholdes i Danmark, 
da Færøerne og Grønland i disse tilfælde betragtes som udlandet med hensyn til tilflyt-
ning og fraflytning. Disse personer har heller ikke haft ret til at deltage i valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet. Der afholdes ikke Europa-Parlamentsvalg på 
Færøerne eller i Grønland, da Færøerne og Grønland står uden for EU-samarbejdet. En 
person med dansk indfødsret, som flytter til udlandet, herunder et tredjeland, kan imid-
lertid bevare valgretten til såvel folkeafstemninger afholdt i Danmark som til Europa-
Parlamentet, hvis vedkommende bevarer valgretten til Folketinget som følge af reglerne 
om udlandsdanskeres valgret. 

I februar 2013 gjorde Institut for Menneskerettigheder det daværende Økonomi- og 
Indenrigsministerium opmærksom på, at der ud fra et EU-retligt ligebehandlingsprincip 
kunne være behov for at ændre Europa-Parlamentsvalgloven, således at danske stats-
borgere ved flytning til Færøerne eller Grønland ville kunne bevare valgretten ved Euro-
pa-Parlamentsvalg i samme omfang, som de ville kunne ved flytning til et tredjeland. 

Som følge af praksis fra EU-Domstolen var det regeringens opfattelse, at danske stats-
borgere med midlertidig bopæl på Færøerne eller i Grønland ikke i forhold til valg til 
Europa-Parlamentet må stilles ringere end en dansk statsborger med midlertidig bopæl 
i udlandet. Europa-Parlamentsvalglovens regler måtte derfor ændres, således at perso-
ner med dansk indfødsret ved flytning til Færøerne eller Grønland kunne bevare deres 
valgret til Europa-Parlamentet, i samme omfang som de ville kunne ved flytning til ud-
landet. I forlængelse heraf fandt regeringen, at reglerne om valgret til folkeafstemninger 
tilsvarende måtte ændres for folkeafstemninger, som afholdes i Danmark, men ikke på 
Færøerne henholdsvis i Grønland. 

På den baggrund blev der ved lov nr. 175 af 21. februar 2017 indsat en ny § 3 a i Europa-
Parlamentsvalgloven og en ny § 96 a i folketingsvalgloven, som fastsætter betingelserne 
for at blive anset for at have fast bopæl i Danmark ved midlertidigt ophold på Færøerne 



14 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 2 Valgret og optagelse på valglisten

og i Grønland. Betingelserne er identiske med dem, der gælder for optagelse på folke-
tingsvalglisten af danskere med midlertidigt ophold i udlandet, jf. folketingsvalglovens § 
2. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. juli 2017. 

Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a indebærer, at personer, der har dansk indfødsret, 
og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, under visse betin-
gelser anses for at have fast bopæl i Danmark og dermed bevarer valgretten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark. Herved har personer med dansk indfødsret, som udrejser 
til Færøerne eller flytter til Grønland, mulighed for at bevare deres valgret til Europa-
Parlamentet i samme omfang, som de ville kunne ved flytning til udlandet. 

Med folketingsvalglovens § 96 a gives der tilsvarende valgret til folkeafstemninger, der 
ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, til personer, der uanset ophold på 
Færøerne eller i Grønland anses for at have fast bopæl i Danmark. Dette indebærer, at 
personer med dansk indfødsret, som udrejser til Færøerne eller flytter til Grønland, har 
mulighed for at bevare deres valgret til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færø-
erne eller i Grønland, i samme omfang, som de ville kunne ved flytning til udlandet. 

2.1.3. Valgret til Europa-Parlamentsvalg for personer med dansk indfødsret, der er un-
der værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, 
stk. 1, 1. pkt., og som midlertidigt opholder sig i et tredjeland 

Ved lov nr. 381 af 27. april 2016, som trådte i kraft den 1. juli 2016, blev Europa-Parla-
mentsvalglovens § 3, stk. 1, ændret og udvidet med et nyt nr. 4, således at personer, som 
ikke har valgret til Folketinget, men som har dansk indfødsret, har opnået alderen for 
valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark, fik valgret til Europa-Parlamentet. 
Udvidelsen indebar, at personer under værgemål med fuld fratagelse af den retlige 
handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt. (umyndige personer), fik valgret til 
Europa-Parlamentet. I lovforslaget er det bl.a. anført, at grundlæggende demokratiske 
principper taler for, at kredsen af personer med valgret til et folkevalgt organ er så bred 
som mulig, medmindre der foreligger modstående hensyn. 

Ifølge de dagældende regler efter den 1. juli 2016 havde en person over 18 år med dansk 
indfødsret, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter vær-
gemålslovens § 6, og som flytter til et tredjeland, ikke valgret til Europa-Parlamentet i 
Danmark. 

I forbindelse med lov nr. 381 af 27. april 2016 blev spørgsmålet om valgret ved Europa-
Parlamentsvalg til personer med dansk indfødsret, der er under værgemål, og som mid-
lertidigt opholder sig i et tredjeland, ikke særskilt overvejet. Der var ikke nogen begrun-
delse for, hvorfor denne persongruppe efter de dagældende regler ikke havde valgret 
ved Europa-Parlamentsvalg ved midlertidigt ophold i et tredjeland, når samme person-
gruppe havde valgret til Europa-Parlamentsvalg, hvis de pågældende havde fast bopæl i 
Danmark, i et andet EU-land eller i visse situationer på Færøerne eller i Grønland. Der 
var således tale om en utilsigtet forskelsbehandling. 

På den baggrund blev der ved lov nr. 1739 af 27. december 2018, der trådte i kraft den 1. 
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januar 2019, indsat en ny § 3 b i Europa-Parlamentsvalgloven, hvori betingelserne for at 
blive anset for at have fast bopæl i Danmark ved midlertidigt ophold i et tredjeland blev 
fastsat. Betingelserne er identiske med dem, der gælder efter folketingsvalglovens § 2. 
Den nye § 3 b indebærer, at personer med dansk indfødsret, der er under værgemål med 
fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., og som 
midlertidigt opholder sig i et tredjeland, under visse betingelser anses for at have fast 
bopæl i Danmark og dermed bevarer valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Personer, der opfylder betingelserne for at blive optaget på folketingsvalglisten efter 
reglerne i folketingsvalglovens § 2 og dermed vil have valgret ved både folketingsvalg og 
Europa-Parlamentsvalg, men som kun ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg, er omfattet af Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b. Disse personer vil 
dermed, uanset at de ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige hand-
leevne efter værgemålsloven § 6, stk. 1, 1. pkt., efter reglerne i Europa-Parlamentsvalg-
lovens § 3 b kunne anses for at have bopæl i Danmark og kan dermed efter ansøgning 
optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. 

2.2. Optagelse på valglisten 
Ifølge folketingsvalglovens § 3 er det en betingelse for at udøve valgret, dvs. have ret til 
at afgive stemme, at man er optaget på valglisten. Personer, der er bopælsregistreret i 
CPR, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne efter grundlovens § 29 og folketings-
valglovens § 1 (dansk indfødsret, fyldt 18 år, ikke under værgemål med fuld fratagelse 
af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt.), optages automatisk 
på folketingsvalglisten, jf. folketingsvalglovens §§ 15, 18 og 19, mens personer, der har 
valgret uanset udlandsophold efter § 2, og som i forbindelse med udrejsen er registreret 
i CPR som udrejst, kun optages på valglisten efter anmodning (ansøgning), jf. § 16. Disse 
vælgere skal optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været 
bopælsregistreret i CPR. 

Reglerne om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold 
i udlandet, findes i folketingsvalglovens § 16 og bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 
2018. Desuden har ministeriet udstedt vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om be-
handling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valg-
ret uanset ophold i udlandet. Vejledningen omhandler kommunalbestyrelsernes sags-
behandling i valgretssager. Den omtalte bekendtgørelse og vejledning er optaget som 
henholdsvis bilag 6 og 5 til denne beretning. 

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal indgives til kommunalbestyrelsen i 
den kommune, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR. Ansøgnin-
gen skal indgives på et særligt ansøgningsskema, der er godkendt af Indenrigs- og Bolig-
ministeriet. Ansøgningen indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post eller 
ved brug af en digital selvbetjeningsløsning, hvis en sådan stilles til rådighed af ansøge-
rens seneste bopælskommune. Ansøgningsskemaet til optagelse på folketingsvalglisten 
af personer, der opholder sig i udlandet, er optaget som bilag 7 til denne beretning.
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Ansøgningsskemaet kan udfyldes i en digital selvbetjeningsløsning, der er godkendt til 
ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Indenrigs- og Boligministeriet (f.eks. 
gennem borger.dk). Derudover kan vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 
2 år efter udrejsen (dvs. de personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3), 
indgive ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med pligtmæssig 
anmeldelse af fraflytning til udlandet. 

For optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglo-
vens § 3, stk. 1, nr. 1 (personer, som har valgret til Folketinget), finder reglerne om valg-
lister i folketingsvalgloven tilsvarende anvendelse. Disse personer optages automatisk 
på valglisten til Europa-Parlamentsvalg, i det omfang afgørelsen om optagelse på folke-
tingsvalglisten fortsat gælder. 

Personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, nr. 2 (personer 
med dansk indfødsret, der har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande), og som ikke opta-
ges på valglisten efter § 3, stk. 1, nr. 1, optages efter anmodning på en særlig valgliste i 
Københavns Kommune (som populært kaldes københavnervalglisten). Ansøgning om 
optagelse på valglisten skal i disse tilfælde indgives til Københavns Kommune, uanset i 
hvilken kommune den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR. Optagelsen 
på valglisten i disse tilfælde er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 661 af 18. maj 
2020 (bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer 
med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Euro-
pæiske Union), der er optaget som bilag 12 til denne beretning. 

Personer, der er omfattet af §§ 3 a eller 3 b i Europa-Parlamentsvalgloven eller af folke-
tingslovens § 96 a, dvs. bl.a. personer med dansk indfødsret, som midlertidigt opholder 
sig på Færøerne eller i Grønland, skal efter anmodning optages på en særlig valgliste i 
Københavns Kommune. Ansøgning om optagelse på valglisten skal i disse tilfælde indgi-
ves til Københavns Kommune, uanset i hvilken kommune den pågældende sidst har væ-
ret bopælsregistreret i CPR. Optagelsen på valglisten i disse tilfælde er nærmere regule-
ret i bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2020 (bekendtgørelse om optagelse på valglisten 
til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset 
ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland), der er optaget som bilag 11 til denne beretning. 

Valglisten for personer optaget efter folketingsvalglovens § 96 a og Europa-Parlaments-
valglovens § 3 a kaldes populært nordatlantvalglisten, og for ansøgninger efter disse 
bestemmelser anvendes et fælles ansøgningsskema. 

Valglisten for personer optaget efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b kaldes popu-
lært tredjelandsvalglisten. 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af folke-
tingsvalglovens §§ 2 og 96 a samt Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 a og 3 b i tilfælde, 
hvor ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har 
været bopælsregistreret i CPR, og der ikke i øvrigt er anledning til tvivl om, at ansøgeren 
er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i folketingsvalglovens §§ 2 og 96 a 
samt Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 a og 3 b. For ansøgere, der søger om optagelse 

http://borger.dk
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i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, og § 96 a, stk. 5, eller Europa-Parlamentsval-
gloven § 3 a, stk. 4, og § 3 b, stk. 4, er det tillige en betingelse for kommunalbestyrelsens 
kompetence til at træffe afgørelse, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller 
samlever inden for de sidste 4 år inden ansøgningens modtagelse i kommunen har været 
bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark. 

I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valg-
listen, videresender kommunen ansøgningen til Valgnævnet, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt betingelserne for valgret uanset udlandsophold er opfyldt, jf. folketingsvalglo-
vens § 16, stk. 2 (om valgret efter § 2), § 96 b (om valgret efter § 96 a) og Europa-Parla-
mentsvalglovens § 14 b (om valgret efter §§ 3 a og 3 b). Kommunalbestyrelsen har ikke 
kompetence til at meddele afslag på en ansøgning om optagelse på valglisten begrundet 
i manglende fast bopæl i riget. Ved lov 175 af 21. februar 2017 fik Valgnævnet pr. 1. juli 
2017 udvidet sin kompetence til tillige at omfatte afgørelser om optagelse på valglisten 
efter folketingsvalglovens § 96 b og Europa-Parlamentsvalglovens § 14 b. 

Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse af ansøgningen forløbet mere end 6 
måneder siden dateringen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgningen 
til kommunen med anmodning om, at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder 
ansøgeren om at indsende en ansøgning på ny. Denne regel, som blev indført pr. 1. no-
vember 2018 med bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018, skal sikre, at nævnet 
træffer afgørelse på et aktuelt og tilstrækkeligt oplyst grundlag. Valgnævnet vil dog oftest 
behandle en sådan ansøgning uden at sende den tilbage til kommunen, hvis der ikke er 
tvivl om, at der ikke kan ske optagelse på valglisten, f.eks. fordi ansøgeren har oplyst at 
være permanent udrejst af Danmark. 

Valgnævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Nævnets 
afgørelser kan indbringes for Folketingets Ombudsmand og indbringes for domstolene 
i medfør af grundlovens § 63, hvorefter domstolene er berettigede til at påkende ethvert 
spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Om den hidtil eneste afgørelse truffet 
af nævnet, der har været indbragt for domstolene, henvises til Højesterets dom af 22. 
december 1999 gengivet i UfR 2000 669 H. 

Det følger af folketingsvalglovens § 16, stk. 3, at afgørelser om optagelse på valglisten 
af vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. 
stk. 1 eller 2 (ægtefælle/registreret partner/samlever), gælder i 2 år fra afgørelsens dato. 
Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen. Afgørelser om optagelse på valg-
listen af vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen 
for udrejsen for den person omfattet af § 2, stk. 3, vælgeren har den i § 2, stk. 4, nævnte 
tilknytning til. 

Optagelsen på valglisten kan efter ansøgning fornyes, hvis betingelserne fortsat er op-
fyldt. Afgørelser om optagelse efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og § 2, stk. 4, jf. stk. 
3, kan ikke fornyes efter udløbet af 2-årsperioden. Hvis de pågældende fortsat opholder 
sig i udlandet ved 2-årsperiodens udløb, vil de dog efter ansøgning kunne optages på 
valglisten, hvis de kan henføres til folketingsvalglovens § 2 i øvrigt, dvs. i praksis, hvis de 
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tilhører en af de persongrupper, der er opregnet i § 2, stk. 2, eller er ægtefælle/registre-
ret partner/samlever til en sådan person. 

Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere omfattet af folketingsvalglovens § 2, 
stk. 1, eller den tilhørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel, dvs. statsansatte 
beordret til tjeneste uden for riget m.fl., havde tidligere gyldighed, indtil den beordrede 
tjeneste i udlandet ophørte. Med virkning for afgørelser, der træffes fra og med 1. april 
2001, gælder også disse afgørelser i 2 år fra afgørelsens dato med adgang til fornyelse. 
Denne ændring skal ses i sammenhæng med de siden 1. juli 2000 gældende regler om, 
at statsansatte m.fl. beordret til tjeneste uden for riget efter den 1. juli 2000 ikke skal re-
gistreres som udrejst i CPR uanset varigheden af udlandsopholdet. Denne persongruppe 
vil som følge heraf normalt blive optaget automatisk på valglisten. Det vil kun i særlige 
tilfælde kunne forekomme, at de pågældende skal indgive ansøgning for at blive optaget 
på valglisten under udlandsophold. 

Der gælder tilsvarende regler for optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 96 a 
(se § 96 b, stk. 3), og efter Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 a og b (se § 14 b, stk. 3 og 
4).
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Kapitel 3 
Valgnævnets virksomhed i sager om optagelse 
på valglisten 

3.1. Afgørelser samt fordelingen af optagelser og afslag 
Tabel 3.1 viser antal afgørelser truffet af Valgnævnet i beretningsperioden, både fordelt 
på de enkelte år og samlet for hele perioden. Af tabellen fremgår fordelingen af afgørel-
ser i optagelser, hvor nævnet imødekommer en ansøgning om optagelse på valglisten, og 
afslag, hvor nævnet ikke kan imødekomme en ansøgning om optagelse på valglisten. 

Tabel 3.1 

Afgørelser i valgretssager i perioden 2014-2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Optagelser 55 292 42 61 67 391 29 937 

Afslag 80 416 92 103 101 443 91 1326 

Afgørelser i alt 135 708 134 164 168 834 120 2263 

Optagelser i procent 
af antal afgørelser 

40,7 % 41,2 % 31,3 % 37,2 % 39,9 % 46,9 % 24,2 % 41,4 % 

Afslag i procent af 
antal afgørelser 

59,3 % 58,8 % 68,7 % 62,8 % 60,1 % 53,1 % 75,8 % 58,6 % 

Kilde: Egne beregninger. 

Det fremgår af tabel 3.1, at Valgnævnet i beretningsperioden har truffet 2.263 afgørelser, 
svarende til gennemsnitligt ca. 323 afgørelser om året. 937 afgørelser har resulteret i op-
tagelse på valglisten, svarende til 41,4 % af samtlige afgørelser, mens der er givet afslag i 
1.326 afgørelser, svarende til 58,6 % af samtlige afgørelser. 

Tabel 3.2 viser antal afgørelser vedrørende optagelse på nordatlant- og tredjelandsvalg-
listen truffet af Valgnævnet i beretningsperioden (se afsnit 2.1.2-2.1.3).
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Tabel 3.2 

Afgørelser i valgretssager om optagelse på nordatlant- og tredjelandsvalglisten 

2019 

Optagelser efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a 1 

Afslag efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a 0 

Optagelser efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b 21 

Afslag efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b 92  

Anm.: 
1 I 3 sager bortfaldt ansøgningen om optagelse efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b, da ansøgeren blev 
optaget efter folketingsvalglovens § 2. Disse 3 afgørelser er inkluderet i opgørelsen for 2019 i tabel 3.1. 
2  I 7 ud af de 9 afgørelser fik ansøgeren både afslag efter folketingsvalglovens § 2 og Europa-Parlamentsvalglo-
vens § 3 b. Disse 7 afgørelser er både inkluderet i denne opgørelse og i opgørelsen for 2019 i tabel 3.1. 
Kilde: Egne beregninger. 

Det fremgår af tabel 3.2, at Valgnævnet i beretningsperioden har truffet i alt 12 afgø-
relser i valgretssager om optagelse på nordatlant- og tredjelandsvalglisten. Nævnet har 
truffet samtlige afgørelser i sager efter Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 a og 3 b på et 
møde den 19. maj 2019 i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. 
Nævnet har ved beretningens afgivelse ikke truffet afgørelse i sager efter folketingsvalg-
lovens § 96 a. 

Det årlige antal afgørelser, der træffes af Valgnævnet, beror på to forhold: 1) hvor mange 
udlandsdanskere der indgiver ansøgning til vedkommende kommunalbestyrelse om 
optagelse på valglisten, og 2) hvorledes disse ansøgninger fordeler sig på ansøgninger, 
som kommunalbestyrelsen kan afgøre i form af en afgørelse om optagelse på valglisten, 
og ansøgninger, hvor dette ikke er tilfældet, og ansøgningerne derfor skal videresendes 
til Valgnævnet, jf. afsnit 2.2. 

Antallet af Valgnævnets afgørelser i valgretssager er således tæt forbundet med antallet 
af udlandsdanskere, der indgiver ansøgning om optagelse på valglisten, hvilket beror 
på en række forskellige forhold, herunder typisk på, om et valg eller en folkeafstemning 
er nært forestående. Som det fremgår af tabel 3.1, er de to år i beretningsperioden med 
det største antal afgørelser 2015 og 2019. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 
2015 blev afholdt folketingsvalg og folkeafstemning om omdannelse af Danmarks rets-
forbehold til en tilvalgsordning, og at der i 2019 blev afholdt folketingsvalg og Europa-
Parlamentsvalg. 

I sidste beretningsperiode (2007-2013) traf Valgnævnet 3.660 afgørelser i valgretssager, 
heraf 856 afgørelser om optagelse, svarende til 23,4 % af samtlige afgørelser, og 2.762 
afgørelser om afslag, svarende til 75,5 % af samtlige afgørelser. 42 sager, svarende til 1,1 
%, var sager om bortfald af ansøgningen, hvor ansøgeren f.eks. var flyttet tilbage til Dan-
mark og blevet bopælsregistreret i CPR. Sager om bortfald er ikke opgjort i nærværende 
beretning for 2014-2020, da disse sager behandles administrativt af nævnets sekretariat. 

I forrige beretningsperiode (2000-2006) traf Valgnævnet 12.194 afgørelser i valgrets-
sager, heraf 2.751 afgørelser om optagelse, svarende til 22,6 % af samtlige afgørelser, og 
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9.340 afgørelser om afslag, svarende til 76,6 % af samtlige afgørelser. Der var derudover 
103 sager om bortfald af ansøgningen, svarende til 0,8 %. 

Tendensen til fald i antallet af afgørelser truffet af Valgnævnet kan formentlig henføres 
til, at kommunalbestyrelserne træffer afgørelse for en større andel af ansøgningerne end 
tidligere. Som beskrevet i afsnit 2.1 er der med virkning fra 1. juli 2004 gennemført en 
udvidelse af kredsen af personer, der bevarer valgretten under udlandsophold, således 
at personer, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen (samt disses 
ægtefæller, registrerede partnere og samlevere) anses for at opfylde bopælsbetingelsen 
for valgret uanset formålet med udlandsopholdet. Disse personer er omfattet af den 
såkaldte 2-årsregel i folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og § 96 a, stk. 4, samt Europa-Par-
lamentsvalglovens § 3 a, stk. 3, og § 3 b, stk. 3. Ansøgninger fra denne persongruppe vil 
almindeligvis ikke kunne give anledning til tvivl og vil derfor blive afgjort af kommunal-
bestyrelsen i form af en afgørelse om optagelse på valglisten. Hertil kommer, at de fleste 
af de personer, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, forment-
lig søger om optagelse under henvisning hertil, uanset om de tillige ud fra formålet med 
udlandsopholdet måtte opfylde betingelserne for at blive optaget i medfør af f.eks. folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 2. I denne forbindelse bemærkes, at ansøgning om optagelse på 
valglisten i henhold til 2-årsreglen kan indgives på udrejseblanketten, dvs. uden at der 
skal indsendes ansøgning på et særligt ansøgningsskema. 

Før lovændringen i 2004 - hvor ikke blot varigheden, men også formålet med udlands-
opholdet i alle tilfælde havde betydning for opfyldelse af betingelserne for valgret under 
udlandsophold - blev ansøgninger fra personer med selv forventet kortvarigt ophold i 
udlandet (under 2 år) ofte indsendt til Valgnævnet til afgørelse som følge af, at kom-
munalbestyrelserne var i tvivl om, hvorvidt ansøgerens formål med udlandsopholdet var 
omfattet af et af de formål, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 2. Ansøgninger 
fra ansøgere med forventet kortvarigt ophold i udlandet indsendes nu kun i meget be-
grænset omfang til nævnet. 

Om antallet af afgørelser i form af optagelser truffet af kommunalbestyrelserne henvises 
i øvrigt til afsnit 3.3 nedenfor. 

Valgnævnet har i beretningsperioden afholdt i alt 50 møder svarende til gennemsnitligt 
ca. 7 møder om året. I 2015 og 2019, hvor der bl.a. var folketingsvalg, blev der afholdt 10 
møder begge år, mens der blev afholdt 6 møder årligt i de øvrige år. 

Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at optagelsesprocenten i de enkelte år i den forløbne 
periode har varieret fra 24,2 % til 46,9 %. Forholdet mellem optagelsesprocenter og 
afslagsprocenter skal ses i sammenhæng med, at de ansøgninger, der indsendes til Valg-
nævnets afgørelse, generelt er ansøgninger, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt 
ansøgeren opfylder betingelserne for valgret uanset udlandsophold, eller hvor ansøgeren 
ikke har været bopælsregistreret i CPR inden for de sidste 4 år før ansøgningens modta-
gelse i kommunen, og hvor kommunalbestyrelserne derfor ikke kan træffe afgørelse. Det 
er derfor forventeligt, at nævnet ikke kan imødekomme flertallet af de modtagne ansøg-
ninger. Se afsnit 2.2.
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I denne forbindelse kan endvidere oplyses, at kommunalbestyrelserne skal sørge for, at 
der bliver udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema til alle danskere over 18 år, der 
anmelder flytning til udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse 
af fraflytning til udlandet har indgivet ansøgning om optagelse på valglisten efter 2-års-
reglen på en udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes. Pligten til at udlevere 
eller tilsende ansøgningsskema gælder, uanset om det efter kommunalbestyrelsens fore-
liggende oplysninger om årsagen m.v. til udlandsopholdet måtte være utvivlsomt, at den 
pågældende ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten. 

Valgnævnet tilstræber, at ansøgninger om optagelse på valglisten behandles på først-
kommende møde i nævnet efter ansøgningens modtagelse hos nævnet. Såfremt der skal 
indhentes supplerende oplysninger – høring af ansøgeren – kan sagsbehandlingstiden 
dog i visse tilfælde komme op på ca. 3 måneder. I perioder op til et valg eller en fol-
keafstemning tilstræber nævnet dog at behandle alle rettidigt modtagne ansøgninger, 
der efter en umiddelbar vurdering kan føre til optagelse på valglisten, således at disse 
personer når at blive optaget på valglisten til det pågældende valg eller den pågældende 
folkeafstemning. 

3.2. Afslag begrundet i, at midlertidighedsbetingelsen ikke 
har været anset for opfyldt 
Det er en fælles betingelse for de persongrupper, der er omfattet af folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 2, og § 96 a, stk. 3, samt Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a, stk. 2, og § 3 b, stk. 
2, at vedkommende midlertidigt skal have taget ophold i udlandet. Som beskrevet i af-
snit 4.8 følger Valgnævnet den retningslinje, at ansøgere, der på ansøgningstidspunktet 
har opholdt sig mere end 8 år i udlandet, normalt ikke vil blive optaget på valglisten. 

Hovedparten af afslag på ansøgninger om optagelse på valglisten er begrundet i, at 
Valgnævnet ikke har fundet, at den pågældende opfylder årsagsbetingelserne for valgret 
uanset udlandsophold, mens kun en mindre del af afslagene er begrundet i, at ansøgeren 
ikke opfylder midlertidighedsbetingelsen. 

Som beskrevet i afsnit 4.8 gennemførte Valgnævnet i 2003 en praksisændring for det 
åremål for ophold i udlandet, der i almindelighed kan anses for midlertidigt. Dette 
åremål blev således afkortet fra 12 år til 8 år. Nævnet har derfor fundet anledning til at 
foretage en opgørelse af antallet af afslag, der har været begrundet i, at ansøgeren ikke 
opfyldte midlertidighedsbetingelsen som følge af, at ansøgeren på ansøgningstidspunk-
tet havde opholdt sig så længe i udlandet, at udlandsopholdet ikke længere kunne anses 
for midlertidigt, jf. nedenfor i tabel 3.3.
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Tabel 3.3 

Afslag begrundet i manglende opfyldelse af midlertidighedsbetingelsen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Afslag begrundet i 
manglende opfyl-
delse af midlertidig-
hedsbetingelsen 

7 95 10 13 11 116 14 266 

Afslag begrundet i 
manglende opfyl-
delse af midlerti-
dighedsbetingelsen 
i procent af antal 
samlede afslag 

8,8 % 22,8 % 10,9 % 12,6 % 10,9 % 26,2 % 15,4 % 20 % 

Kilde: Egne beregninger. 

Det fremgår af tabel 3.3, at 266 afslag, svarende til 20 % af de i alt 1.326 meddelte afslag 
i perioden 2014-2020, var begrundet i, at ansøgeren som følge af den allerede forløbne 
varighed af udlandsopholdet ikke opfyldte midlertidighedsbetingelsen. De afslag, hvor 
midlertidighedsbetingelsen ikke har været anset som opfyldt, fordi ansøgeren har oplyst, 
at udlandsopholdet forventes at blive permanent eller lignende, er således ikke medreg-
net i tallene i tabel 3.3. 

I denne forbindelse bemærkes, at Valgnævnet i tilfælde, hvor en ansøger ikke opfylder 
midlertidighedsbetingelsen som følge af den allerede forløbne varighed af udlandsop-
holdet, normalt ikke tager stilling til, hvorvidt den pågældende måtte opfylde årsagsbe-
tingelsen for udlandsopholdet. En del af de ansøgere, der modtager afslag som følge af 
manglende opfyldelse af midlertidighedsbetingelsen, ville derfor også kunne have fået 
afslag på grund af manglende opfyldelse af årsagsbetingelsen. 

3.3. Udlandsdanskere på valglisterne 
Som det fremgår af afsnit 2.2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på 
valglisten i tilfælde, hvor udlandsopholdet har varet mindre end 4 år, og der ikke i øvrigt 
er tvivl om, at årsagsbetingelsen for udlandsopholdet er opfyldt. Hovedparten af afgø-
relserne om optagelse af udlandsdanskere på valglisterne træffes af kommunalbesty-
relserne. Valgnævnets andel af afgørelserne om optagelse udgør derfor kun en mindre 
del af det samlede antal afgørelser om optagelse. Alle afslag om optagelse på valglisten 
meddeles derimod af nævnet, idet kommunalbestyrelserne ikke har kompetence til at 
meddele afslag. 

Tabel 3.4 viser det antal udlandsdanskere, der efter anmodning er optaget på valglister-
ne efter reglerne om udlandsdanskeres valgret ved de folketingsvalg, folkeafstemninger 
og Europa-Parlamentsvalg, der har været afholdt i beretningsperioden (2014-2020).
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Tabel 3.4 

Antal optagne udlandsdanskere på valglisterne til valg eller folkeafstemninger i 
beretningsperioden (2014-2020) 

Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 2.845 
(0,07 % af vælgerne) 

Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i en fælles europæisk patent-
domstol den 25. maj 2014 

2.134 
(0,05 % af vælgerne) 

Folketingsvalg den 18. juni 2015 3.258 
(0,08 % af vælgerne) 

Folkeafstemning om omdannelse af Danmarks retsforbehold til en til-
valgsordning den 3. december 2015 

3.014 
(0,07 % af vælgerne) 

Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019 3.367 
(0,08 % af vælgerne) 

Folketingsvalg den 5. juni 2019 3.405 
(0,08 % af vælgerne) 

Kilde: Egne beregninger. 

Til sammenligning med antal optagne på valglisten ved Europa-Parlamentsvalget den 
26. maj 2019 kan nævnes, at Valgnævnet i perioden fra den 26. maj 2017 til den 19. maj 
2019 (fristen 7 dage før valgdagen) optog i alt 398 ansøgere på valglisten, svarende til 
11,8 % af det samlede antal optagne på 3.367 udlandsdanskere. 

Til sammenligning med antal optagne ved folketingsvalget den 5. juni 2019 kan næv-
nes, at Valgnævnet i perioden fra den 5. juni 2017 til den 29. maj 2019 (fristen 7 dage 
før valgdagen) optog i alt 463 ansøgere på valglisten, svarende til 13,6 % af det samlede 
antal optagne på 3.405 udlandsdanskere.
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Kapitel 4 
Praksis efter folketingsvalglovens § 2 

Gennemgangen af Valgnævnets praksis i de følgende afsnit indeholder både afgørelser 
truffet i beretningsperioden og ældre afgørelser, som er truffet i de tidligere beretnings-
perioder, i det omfang afgørelserne fortsat er udtryk for Valgnævnets praksis. 

4.1. Folketingsvalglovens § 2, stk. 1, om personer, der er an-
sat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget 
Bestemmelsen tager alene sigte på sådanne udsendte medarbejdere, som efter stats-
myndighedens bestemmelse er forpligtet til at lade sig forflytte fra Danmark til udlandet 
og tilbage igen. Det afgørende er, om vedkommende er beordret udsendt. Det drejer sig 
bl.a. om udsendte til danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet, 
f.eks. ambassadører, samt udsendte til internationale organisationer og lignende, som 
f.eks. NATO. Personer, der udsendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen m.fl. til 
fredsbevarende opgaver og lignende i udlandet anses ligeledes for omfattet af bestem-
melsen. Hvis der er tale om en frivillig udsendelse, som vedkommende ikke er forpligtet 
til at tåle, kan personen i stedet være omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1. 

Personer, som er udsendt af f.eks. et ministerium med forflyttelsespligt til ministeriets 
forbindelseskontorer i EU (Bruxelles), er omfattet af bestemmelsen. 

Gruppen af de af DANIDA udsendte kontraktansatte bistandseksperter anses ikke for 
omfattet af § 2, stk. 1, men derimod af § 2, stk. 2, nr. 1. Det samme gælder europaskole-
lærere, som primært er danske folkeskole- og gymnasielærere, der efter frivillig ansøg-
ning ansættes af Børne- og Undervisningsministeriet med tjenestested på en europa-
skole i f.eks. Bruxelles. 

Den persongruppe, der er omfattet af § 2, stk. 1, er sammenfaldende med den person-
gruppe over 18 år, der som hovedregel ikke skal registreres i CPR som udrejst uanset 
varigheden af udlandsopholdet, jf. CPR-lovens § 24, stk. 5, hvilket bl.a. har den konse-
kvens, at de pågældende automatisk optages på valglisten, dvs. uden at skulle indgive 
ansøgning herom. Der vil dog kunne være tilfælde, hvor personer omfattet af folketings-
valglovens § 2, stk. 1, står anført som udrejst i CPR og derfor ikke automatisk optages på 
valglisten, men må ansøge herom. 

CPR-lovens § 24, stk. 5, blev indført ved lov nr. 426 af 31. maj 2000, hvorfor personer, 
der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget før dette tidspunkt, 
stadig vil være registreret som udrejst i CPR, hvis de ikke har været bopælsregistreret i 
Danmark efterfølgende. Det indebærer, at personer, der er udrejst som beordret til tje-
neste uden for riget efter 2000, automatisk vil blive optaget på valglisten. Valgnævnet 
får derfor i praksis kun forelagt sager, hvor den pågældende er udrejst før 2000.
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Der gælder dog den undtagelse, at enhver, som opholder sig i et andet nordisk land, 
herunder personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i et andet 
nordisk land, skal registreres som udrejst, hvis den lokale registreringsmyndighed i til-
flytningslandet meddeler, at vedkommende skal registreres som tilflyttet dette land, jf. 
CPR-lovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 5. Der henvises til den internordiske overenskomst 
om folkeregistrering (aftale af 1. november 2004 med Finland, Island, Norge og Sverige 
om folkeregistrering). 

Det bemærkes, at valgret efter folketingsvalglovens § 2, stk. 1, ikke forudsætter en for-
udbestående valgret, dvs. at den pågældende på udrejsetidspunktet opfylder alle valg-
retsbetingelserne. En person kan f.eks. være omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 
1, hvis den pågældende er udrejst forud for opnåelse af dansk indfødsret eller forud for 
opnåelse af valgretsalderen. Det har ligeledes ikke betydning, hvor længe vedkommende 
har været udrejst. Det er alene årsagen til udlandsopholdet, der er afgørende for, om 
vedkommende har valgret efter § 2, stk. 1. 

4.2. Folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 1, om personer ud-
sendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk 
offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed 
eller forening 
Det afgørende efter denne bestemmelse er, om vedkommende er udsendt – hvis der 
f.eks. er tale om en lokalansættelse, vil forholdet som absolut hovedregel ikke være om-
fattet af § 2, stk. 2, nr. 1. 

Om personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk of-
fentlig myndighed, bemærkes, at bestemmelsens målgruppe er offentligt ansatte, der 
er frivilligt udsendte til tjeneste i udlandet uden at være beordret til en sådan udsen-
delse, f.eks. visse udsendte medarbejdere fra udenrigstjenesten, udsendte ansatte ved 
danske institutter i udlandet, udsendte ansatte fra danske universiteter, europaskolelæ-
rere eller udsendte korrespondenter for Danmarks Radio. Bestemmelsen omfatter alle 
danske offentlige myndigheder. 

Valgnævnet anser ligeledes danske lektorer, der er ansat ved universiteter i udlandet i 
medfør af den såkaldte lektoratsordning, der administreres af Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, for omfattet af bestemmelsen eventuelt sammenholdt med folketings-
valglovens § 2, stk. 2, nr. 6. 

Kommunalt og regionalt ansatte, der udsendes til tjeneste i udlandet, er efter Valgnæv-
nets praksis også omfattet af bestemmelsen. 

Sammenfattende kan anføres, at bestemmelsen ikke blot omfatter personer udsendt af 
en offentlig myndighed, der udøver egentlige myndighedsbeføjelser, men personer ud-
sendt af enhver offentlig institution.



 Valgnævnets beretning 2014-2020 27

Kapitel 4 Praksis efter folketingsvalglovens § 2

Lokalt ansatte ved danske repræsentationer i udlandet, f.eks. ved danske ambassader, 
er hverken omfattet af § 2, stk. 1, eller stk. 2, nr. 1, da de ikke er udsendt. F.eks. er hono-
rære konsuler, dvs. personer, der er bosat i udlandet og påtager sig konsulære opgaver 
for Danmark, ikke omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, da de ikke er udsendt. 

Det afgørende for vurderingen af, hvorvidt de danske repræsentationstyper er omfattet af 
§ 2, stk. 2, nr. 1, er ikke deres titel, men om de er udsendt af danske myndigheder eller ej. 

Om personer udsendt som ansat af en herværende privat virksomhed bemærkes, 
at kerneområdet for bestemmelsen er ansatte i en herværende dansk virksomhed, der 
udstationeres til virksomhedens filial eller datterselskab i udlandet, eller som udsendes 
i forbindelse med gennemførelse af projekter. Som eksempler kan nævnes personer, der 
er udsendt af A.P. Møller – Maersk, ECCO Group, NIRAS, Novo Nordisk, Nykredit, Sal-
ling Group og Vestas. 

I nogle tilfælde kan det diskuteres, om ansatte, der udsendes til udenlandske dattersel-
skaber, eventuelt i forbindelse med, at vedkommende overgår til ansættelse på kontrakt 
direkte med det udenlandske datterselskab, er omfattet direkte af nr. 1 eller af sidestil-
lingsbestemmelsen i nr. 6. Valgnævnet har historisk set ikke udtrykkeligt taget stilling 
til, hvilken af bestemmelserne i § 2 der danner grundlag for optagelsen. 

Udsendte til joint venture-arrangementer, hvori danske virksomheder deltager, er efter 
Valgnævnets praksis også omfattet af bestemmelsen. 

Bestemmelsen omfatter – såvel efter sin ordlyd som efter Valgnævnets praksis – ikke 
blot danske virksomheder, men også herværende udenlandsk ejede virksomheder, 
herunder den lokale afdeling af en multinational virksomhed. Ansatte i en herværende 
afdeling af en multinational virksomhed, der udsendes eller forflyttes til en afdeling i et 
andet land eller til virksomhedens hovedsæde, omfattes således efter nævnets praksis 
også af bestemmelsen. 

Derimod er personer, der er lokalt ansatte i en dansk virksomheds udenlandske afdeling 
m.v. eller i en udenlandsk afdeling af en multinational virksomhed, der har en afdeling i 
Danmark, ikke omfattet af bestemmelsen. 

Det kan undertiden give anledning til tvivl, om en person er udsendt eller lokalt ansat. 
I tvivlstilfælde lægger Valgnævnet vægt på, om den pågældende inden ansættelsen i 
udlandet var ansat i virksomhedens herværende afdeling, og om ansættelsen har fundet 
sted med den herværende afdelings medvirken, eller, hvis det drejer sig om en multina-
tional virksomhed, som led i denne virksomheds personalepolitik. 

Personer, der opholder sig i et andet nordisk land som ansat i SAS, anses for at være om-
fattet af bestemmelsen, uanset om der er tale om udsendelse eller lokal ansættelse. For 
ansættelse i SAS uden for Norden gælder den almindelige regel, hvorefter den pågæl-
dende skal være udsendt af SAS i Danmark – med de modifikationer, der i øvrigt gælder 
for multinationale virksomheder. 

Bestemmelsen omfatter efter Valgnævnets praksis også den gruppe personer, der inden 
for søfarten, luftfarten og rejsebranchen i udlandet udfører en række forskellige opga-



28 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 4 Praksis efter folketingsvalglovens § 2

ver, der typisk varetages af danske statsborgere med midlertidigt ophold på stedet. Det 
forekommer endvidere, at søfolk tager midlertidigt ophold i udlandet, når de er forhyret 
med danske skibe, der regelmæssigt anløber faste havne i udlandet. Inden for luftfarten 
og inden for rejsebranchen i øvrigt er det ligeledes almindeligt, at der til udstationering 
er knyttet bolig i udlandet. 

Endelig kan nævnes, at korrespondenter og journalister, der er udsendt af danske me-
dier og lignende, er omfattet af bestemmelsen, hvorimod freelance journalister ikke er 
omfattet. De vil dog i nogle tilfælde kunne være omfattet af sidestillingsbestemmelsen i § 
2, stk. 2, nr. 6. 

Som eksempler på personer udsendt som ansat i en herværende forening kan næv-
nes missionærer udsendt af Danmission, præster udsendt af Danske Sømands- og Ud-
landskirker (DSUK) samt personer udsendt af KFUM/K og Luthersk Mission. 

Tilsvarende er personer udsendt til tjeneste i udlandet af andre danske eller herværende 
udenlandske foreninger, herunder brancheorganisationer og lignende, omfattet af be-
stemmelsen. 

4.3. Folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 2, om personer med 
ophold i udlandet som ansat i en international organisation, 
hvoraf Danmark er medlem 
Der skal være tale om en international organisation, hvoraf det ”officielle” Danmark, 
dvs. den danske stat, er medlem. 

Som eksempler på sådanne internationale organisationer, hvoraf Danmark er medlem, 
kan nævnes EU (med tilhørende institutioner og organer, herunder f.eks. Europa-Parla-
mentet, Europa-Kommissionen, EU-Domstolen og Den Europæiske Udenrigstjeneste), 
FN (med tilhørende særorganisationer som f.eks. WHO, FAO, UNESCO, UNDP, UNFPA 
og UNICEF), NATO, Den Europæiske Patentorganisation, Europæisk Rumfartsagentur 
(ESA), Den Europæiske Kerneforskningsorganisation (CERN), Det Europæiske Syd-
observatorium (ESO), Internationalt Atomenergi Agentur (IAEA), OECD og Asian De-
velopment Bank (ADB). 

Som eksempler på internationale organisationer, som ikke er omfattet, kan nævnes in-
ternationale organisationer, der ikke er sammenslutninger af stater – de såkaldte Non 
Governmental Organizations (NGO), f.eks. European Cyclists’ Federation og Internatio-
nal Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) – uanset om danske organisatio-
ner eller personer er medlemmer af sådanne organisationer. Personer, der opholder sig i 
udlandet som ansat i en sådan organisation, vil dog efter omstændighederne kunne være 
omfattet af sidestillingsbestemmelsen i § 2, stk. 2, nr. 6, eller eventuelt direkte af nr. 1.
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4.4. Folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 3, om personer ud-
sendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorga-
nisation 
Bestemmelsen omfatter efter Valgnævnets praksis bl.a. personer udsendt af Dansk Røde 
Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Frelsens Hær, Mellemfolkeligt Samvirke og Oxfam IBIS. 

4.5. Folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 4, om personer med 
ophold i udlandet i uddannelsesøjemed 
Begrebet ”uddannelsesøjemed” eller ”uddannelse” er ikke nærmere defineret, hverken i 
folketingsvalgloven eller dens forarbejder. Begrebet uddannelse har en fast kerne bestå-
ende af, hvad der kan karakteriseres som ”formaliseret uddannelse”. Begrebet er imid-
lertid ikke begrænset hertil, idet (lønnet) arbejde, hvad enten det finder sted før påbe-
gyndelsen af den formaliserede uddannelse, under uddannelsen eller efter afslutningen 
af denne, i nogle tilfælde må betragtes som uddannelse. 

Uddannelsesøjemed foreligger utvivlsomt, hvis ansøgeren er indskrevet ved en lærean-
stalt og følger en skolemæssig eller skemalagt undervisning med henblik på opnåelse af 
en grad som student, bachelor (BA), kandidat (master) eller ph.d. Tilsvarende gælder 
erhvervsuddannelser, såsom murer, social- og sundhedsassistent, slagter og frisør, og 
professionsbacheloruddannelser, såsom maskinmester, pædagog, socialrådgiver og jour-
nalist. Det er uden betydning, om uddannelsen er påbegyndt i Danmark, og om vedkom-
mende vender tilbage for at afslutte uddannelsen her, eller om hele uddannelsesforløbet 
finder sted i udlandet. Uddannelsesøjemed skal dog være den aktuelle årsag til udlands-
opholdet. Personer, som tidligere har været under uddannelse under udlandsopholdet, 
men som ved ansøgningstidspunktet ikke længere er under uddannelse, er ikke omfattet 
af bestemmelsen. 

Også kunstneriske uddannelser som skuespiller, musiker, dramaturg osv. er omfattet. 
Musikstuderende, der opholder sig i udlandet for at modtage ikke-formaliseret privat 
undervisning, er ligeledes anset for omfattet af uddannelsesøjemed. Også mindre tradi-
tionelle uddannelser er anset for omfattet (terapeut, skønhedsekspert, dykkerinstruktør 
osv.). 

Det afgørende er efter Valgnævnets praksis, om der med det danske samfunds baggrund 
er tale om en uddannelse med et nogenlunde fastlagt forløb og med noget, der ligner en 
”erhvervskompetence” som resultat. 

Uddannelsen skal være hovedsagen, hvilket indebærer, at sprogundervisning for at 
kunne begå sig på landets sprog eller generelt at forbedre sine sprogkundskaber, ikke er 
tilstrækkeligt. Au pair-ophold, udlandsophold med henblik på pointsamling til videre 
uddannelse i Danmark eller almindelig forbedring af sine faglige og sproglige kvalifika-
tioner gennem arbejde i udlandet inden for sit fag er ikke tilstrækkeligt til, at der forelig-
ger uddannelsesøjemed.
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I denne forbindelse bemærkes, at au pair-ophold og udlandsophold for at samle point 
til forbedring af de pågældendes muligheder for optagelse på en uddannelsesinstitution 
eller for mere generelt at forbedre deres muligheder for at gennemføre en uddannelse 
normalt vil have en varighed på under 2 år. De pågældende vil derfor normalt opfylde 
betingelserne for at blive optaget på valglisten i medfør af § 2, stk. 3. 

I tilfælde, hvor en bestemt slags erhvervs- eller arbejdserfaring er en betingelse for at 
blive optaget på en bestemt uddannelse eller indgår som et led i uddannelsen, kan ud-
landsophold, hvor arbejde er hovedsagen, dog være at anse som uddannelsesøjemed. 
Som eksempel kan nævnes erhvervsuddannelsernes praktik, praktikophold eller pro-
jektorienteret forløb under en universitetsuddannelse og arbejde som stagiaire eller 
trainee inden for fag, hvor det er almindeligt, f.eks. hotelfag. Også i disse tilfælde gælder, 
at udlandsopholdet normalt vil have en varighed på under 2 år, hvorfor de pågældende 
i stedet kan ansøge om at blive optaget på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, og dermed 
uden at det er nødvendigt at gå ind i nærmere overvejelser om, hvorvidt formålet med 
udlandsopholdet er omfattet af begrebet uddannelsesøjemed eller ej. 

Vedrørende afgrænsningen mellem uddannelse og arbejde i relation til arbejde, der be-
står i forskning, og som ligger efter den formaliserede uddannelse, dvs. når det drejer sig 
om post.doc.-stillinger og lignende, bemærkes, at forskning i denne sammenhæng som 
udgangspunkt må bedømmes som arbejde. 

Den lægelige videreuddannelse efter opnåelse af titlen cand.med. (eller en tilsvarende 
titel i andre landes lægeuddannelse) kan som altovervejende hovedregel ikke anses for 
omfattet af begrebet uddannelsesøjemed, hvis videreuddannelsen i væsentligt omfang 
består af praktisk arbejde under almindelig ansættelse på f.eks. sygehusafdelinger eller 
i speciallægepraksis. Tilsvarende kan den praktiske oplæring i en underordnet stilling 
hos en tandlæge, der er en betingelse for opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke som 
tandlæge, som altovervejende hovedregel ikke anses for omfattet af begrebet uddannel-
sesøjemed. 

Højskoleophold i udlandet betragtes som uddannelsesøjemed. 

Valgnævnet har i sin praksis afvist pilotuddannelse i den israelske hær som omfattet af 
bestemmelsen. 

Om børn, hvis forældre er omfattet af § 2, fremgår det af det daværende Valgretsnævns 
beretning for 1985-92, at nævnet indtil 1. januar 1989 i adskillige tilfælde havde optaget 
unge, hvis forældre var omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, på valglisten 
uafhængigt af, om de unge selv opfyldte betingelserne i § 2, stk. 2. Fra 1. januar 1989 
ændrede nævnet denne praksis, således at de nævnte unge kun optages på valglisten, 
såfremt de selv er omfattet af en af persongrupperne i § 2, stk. 2. De unge, der bor hos 
forældre, og som netop har opnået valgretsalderen (18 år), vil typisk opfylde kravet om 
uddannelsesøjemed, hvis de stadig går i skole eller har påbegyndt en uddannelse.
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4.6. Folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 5, om personer med 
ophold i udlandet af helbredsmæssige grunde 
Helbredsmæssige grunde kan bero på enhver form for sygdom, plejebehov på grund af 
høj alder m.v. Der skal imidlertid være årsagssammenhæng mellem de konkrete hel-
bredsforhold og det konkrete ophold i udlandet. Det er altså ikke i sig selv tilstrækkeligt 
for at være omfattet af § 2, stk. 2, nr. 5, at ansøger lider af en sygdom eller har andre 
helbredsrelaterede problemer. Disse helbredsforhold skal tillige være årsag til opholdet 
i udlandet. Valgnævnet foretager en konkret vurdering af sammenhængen mellem de 
helbredsmæssige forhold og udlandsopholdet, dvs. om de konkrete helbredsmæssige 
forhold begrunder opholdet i udlandet. 

En sådan sammenhæng kan for eksempel foreligge ved en ansøgers ophold i et udland, 
hvor der er adgang til særlige behandlings- eller genoptræningstilbud, hvor der er mu-
lighed for at blive plejet af pårørende, eller hvor særligt høje eller lave temperaturer har 
en gunstig effekt på ansøgers helbred m.v. Der kan f.eks. være tale om, at personer med 
gigt, fibromyalgi, ryg- og muskelsmerter, diskusprolapser m.v. udrejser til lande med et 
varmere klima. 

Valgnævnet har bl.a. fulgt den praksis at imødekomme ansøgninger fra personer, som 
har taget ophold uden for Danmark i en sen alder (dvs. fra et tidspunkt, hvor de pågæl-
dende må betragtes som pensionister), og som angiver helbredsmæssige forhold som 
årsag til udlandsopholdet suppleret med oplysning om, hvilke konkrete helbredsmæs-
sige forhold det drejer sig om, og disses sammenhæng med begrundelsen for udlandsop-
holdet. 

Ved psykiske helbredsmæssige grunde som f.eks. depression, stress og angst skal der 
tilsvarende redegøres for, hvorledes disse er årsag til udlandsopholdet, for at vedkom-
mende kan anses for at være omfattet af bestemmelsen. 

Også ophold i udlandet af helbredsmæssige årsager skal være midlertidigt, for at man 
kan optages på valglisten under udlandsophold. Gives der i ansøgningen oplysning om, 
at udlandsopholdet forventes at blive permanent, kan den pågældende således ikke op-
tages på valglisten. 

Valgnævnet kræver ikke dokumentation i form af lægeerklæringer eller lignende for den 
helbredsmæssige tilstand eller for, at ophold det pågældende sted i udlandet må antages 
at have en gavnlig virkning på ansøgerens helbred. Ansøgeren afgiver sine oplysninger i 
sagen under strafansvar. Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 (lovbe-
kendtgørelse nr. 1650 af 17. november 2020 med senere ændringer) straffes med bøde 
eller fængsel indtil 4 måneder. 

Der kan i denne forbindelse henvises til, at den daværende indenrigsminister i forbin-
delse med Folketingets behandling af det tilgrundliggende lovforslag som svar på et 
udvalgsspørgsmål blandt andet oplyste, at det næppe ville være sandsynligt, at nævnet i 
almindelighed ville kræve dokumentation for, at opholdet var helbredsmæssigt begrundet 
(ministerens besvarelse den 25. marts 1980 af spørgsmål nr. 4 fra Kommunaludvalget).
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4.7. Sidestillingsbestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, 
stk. 2, nr. 6 
I en del tilfælde kan det diskuteres, om en persongruppe er omfattet direkte af den på-
gældende bestemmelse eller af sidestillingsbestemmelsen i nr. 6. Det gælder navnlig for 
Valgnævnets praksis efter den del af nr. 1, der omhandler personer, der er udsendt for at 
gøre tjeneste i udlandet som ansat af en herværende privat virksomhed, samt efter nr. 4, 
der omhandler personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 

Valgnævnet har således efter nr. 1, sammenholdt med nr. 6, optaget visse personer, der 
forud for en lokal ansættelse i en virksomhed i udlandet har været ansat i en dansk afde-
ling af virksomheden, og hvor denne afdeling har medvirket i forbindelse med lokalansæt-
telsen. Nr. 1, sammenholdt med nr. 6, har desuden været anvendt i tilfælde, hvor opholdet 
i udlandet er et led i et multinationalt selskabs personalepolitik, og pågældende ansøger 
forinden har været ansat (haft en turnusperiode) i virksomhedens danske afdeling. 

Nr. 1, sammenholdt med nr. 6, har også fundet anvendelse i tilfælde, hvor en herværen-
de virksomhed medvirker ved rekrutteringen, men pågældende ansøger efterfølgende 
ansættes lokalt. 

Valgnævnet har i sin praksis anset ansættelse i Conference of European Churches, hvor-
af den danske folkekirke er medlem, som omfattet af nr. 2, sammenholdt med nr. 6. 

Blandt de rene tilfælde, hvor en persongruppe er anset for omfattet af nr. 6, kan i over-
ensstemmelse med, hvad der er nævnt som svar på et udvalgsspørgsmål under Folketin-
gets behandling af det tilgrundliggende lovforslag (ministerens besvarelse den 25. marts 
1980 af spørgsmål nr. 12 fra Kommunaludvalget) nævnes danske lærere ansat ved de 
danske skoler i Sydslesvig. Også udlandsophold begrundet i ansættelse ved Flensborg 
Avis har været anset for omfattet af nr. 6. 

Sidestillingsbestemmelsen i nr. 6 omfatter efter Valgnævnets praksis som hovedregel 
ikke personer, der er lokalt ansat på danske eller udenlandske repræsentationer i udlan-
det, f.eks. konsulære medarbejdere, eller som arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver 
eller udfører selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet uden tilknytning til en dansk 
virksomhed. 

Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt heller ikke ophold i udlandet på grund af 
personlige årsager eller boligforhold. Det forhold, at en person arbejder, er skattepligtig 
eller ejer fast ejendom i Danmark, har efter Valgnævnets faste praksis ingen betydning 
for vurderingen. Tilsvarende gælder for personer, som flytter til udlandet for at søge 
arbejde eller studier, for at flytte sammen med en partner eller på grund af andre fami-
liære forhold. 

Bestemmelsen omfatter heller ikke personer, som – uden at være omfattet af § 2, stk. 2, 
nr. 5 – flytter til udlandet i forbindelse med pensionsalderen. 

Personer, som opholder sig i udlandet i forbindelse med forælderens udsendelse af de 
danske statsmyndigheder, er som udgangspunkt ikke af denne grund omfattet af nr. 6.



 Valgnævnets beretning 2014-2020 33

Kapitel 4 Praksis efter folketingsvalglovens § 2

Professionelle sportsudøvere, som har taget ophold i udlandet, er som udgangspunkt 
ikke omfattet af nr. 6. Det forhold, at vedkommende er en del af det danske landshold, 
kan som hovedregel ikke føre til et andet resultat. 

4.8. Midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens § 2, 
stk. 2 
Det er en fælles betingelse for de persongrupper, der er omfattet af § 2, stk. 2, at ved-
kommende midlertidigt skal have taget ophold i udlandet. Hvis en person i ansøgnings-
processen til optagelse på valglisten tilkendegiver, at opholdet er permanent, vil ved-
kommende derfor ikke være omfattet af § 2, stk. 2. 

Siden sin nedsættelse i 1980 og indtil udgangen af 2002 fulgte det daværende Valg-
retsnævn den retningslinje med hensyn til kravet om midlertidighed, at personer, der 
opholdt sig i udlandet af de årsager, der er nævnt i § 2, stk. 2, og hvis udlandsophold 
ikke oversteg 12 år, kunne optages på valglisten. Ansøgere, der på ansøgningstidspunk-
tet havde opholdt sig mere end 12 år i udlandet, kunne derfor normalt ikke optages på 
valglisten. 

Ved Valgretsnævnets praksisændring, som blev bekendtgjort ved nævnets meddelelse af 
2. juli 2002, besluttede nævnet at sænke den øverste grænse for det åremål for ophold i 
udlandet, der i almindelighed kan anses for midlertidigt. Nævnet besluttede således med 
virkning for ansøgninger, der indgives fra og med 1. januar 2003, at følge den retnings-
linje, at ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har opholdt sig mere end 8 år (mod 
hidtil 12 år) i udlandet, normalt ikke vil blive optaget på folketingsvalglisten. Valgnævnet 
har fulgt denne praksis siden 2003. Da en optagelse på folketingsvalglisten efter § 2, stk. 
2, gælder i 2 år fra afgørelsesdatoen, vil dette kunne betyde, at personer med ophold i 
udlandet kan stemme til folketingsvalg indtil 10 år efter, at de er udrejst, mod hidtil ind-
til 14 år efter udrejsen. 

4.9. Betingelsen i folketingsvalgloven § 2, stk. 3, om hensigt 
til at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen 
Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark, 
såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. Formålet med 
udlandsopholdet er i disse tilfælde uden betydning. 

En underskrevet erklæring fra ansøgeren om, at vedkommende agter at vende tilbage til 
riget inden for 2 år efter udrejsen, vil sædvanligvis udgøre et tilstrækkeligt grundlag for 
optagelse på valglisten. Der kræves således sædvanligvis ikke nogen nærmere dokumen-
tation for eller begrundelse i øvrigt for rigtigheden af den tilkendegivne hensigt.



34 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 4 Praksis efter folketingsvalglovens § 2

4.10. Valgret til ægtefæller, registrerede partnere og ugifte 
samlevere til personer, der er omfattet af folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 1, 2 eller 3 
Efter folketingsvalglovens § 2, stk. 4, kan en ægtefælle, registreret partner eller ugift 
samlever til en person, som er omfattet af § 2, stk. 1, 2 eller 3, under visse betingelser 
blive optaget på valglisten. 

Den pågældende ægtefælle, registrerede partner eller ugifte samlever til en person, som 
er omfattet af § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen), bliver optaget på valglisten på bag-
grund af, at hovedpersonen opfylder betingelserne for at blive anset for at have bopæl i 
riget uanset udlandsophold. Det er ikke en betingelse, at den pågældende hovedperson 
faktisk selv søger om optagelse på valglisten. 

Det er en betingelse efter § 2, stk. 4, at den pågældende ægtefælle, registrerede partner 
eller ugifte samlever har samme bopæl som hovedpersonen i udlandet, og at parterne 
lever i et samliv på denne bopæl. 

Hvis parterne ikke har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden 
(ugifte samlevende), er det en betingelse, at de opfylder betingelserne for at indgå æg-
teskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen fra Danmark. For 
disse personer vil der i praksis kun kunne forekomme en beskeden tidsforskel mellem 
varigheden af hovedpersonens og bipersonens udlandsophold som følge af kravet om, at 
fælles bopæl skal være etableret inden udrejsen. 

Efter Valgnævnets praksis er det afgørende, at hovedpersonen, dvs. den person, der 
direkte opfylder en af de i § 2, stk. 2, nævnte årsagsbetingelser, opfylder midlertidigheds-
betingelsen, henholdsvis at hovedpersonen agter at vende tilbage til riget inden 2 år efter 
udrejsen, jf. § 2, stk. 3. Hvis hovedpersonen har opholdt sig mindre end 8 år i udlandet, 
har også ægtefællen/den registrerede partner/den ugifte samlever valgret, uanset om 
denne måtte have opholdt sig mere end 8 år i udlandet. Hvis hovedpersonen har opholdt 
sig mere end 8 år i udlandet, har ægtefællen/den registrerede partner/den ugifte sam-
lever ikke valgret, uanset om denne måtte have opholdt sig mindre end 8 år i udlandet, 
medmindre denne selvstændigt opfylder årsagsbetingelserne i § 2, stk. 1 eller 2. 

Valgnævnet har endvidere anlagt den praksis, at danske ægtefæller/registrerede partne-
re/ugifte samlevere til udlændinge, der opfylder årsagsbetingelsen i folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 1, 2 eller 3, anses for at have bevaret fast bopæl i riget og dermed valgret, uanset 
at hovedpersonen ikke opfylder valgretsbetingelsen om dansk indfødsret (statsborger-
skab). Hvis hovedpersonen ikke på noget tidspunkt har været bopælsregistreret i Dan-
mark, kan denne dog ikke anses for at have bevaret fast bopæl i riget uanset midlertidigt 
ophold i udlandet. 

Samlivsforhold vil normalt ud over ved parternes erklæring være dokumenteret ved, 
at parterne har været tilmeldt samme adresse i folkeregistret inden udrejsen, og at de 
(nogenlunde) samtidig anmelder udrejse og i forbindelse hermed angiver fælles adresse 
i udlandet.
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Tilsvarende gælder det for anvendelse af ægtefælle/registreret partner/ugifte samlever-
reglen i relation til lovens § 2, stk. 3, at det afgørende er, at hovedpersonen agter at 
vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.



36 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 5 Praksis efter folketingsvalglovens § 96 a og Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a (nordatlantvalglisten)

Kapitel 5 
Praksis efter folketingsvalglovens § 96 a og Euro-
pa-Parlamentsvalglovens § 3 a (nordatlantvalgli-
sten) 

Betingelserne for optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 96 a og Europa-
Parlamentsvalglovens § 3 a er identiske med dem, der gælder for optagelse på folke-
tingsvalglisten af danskere med midlertidigt ophold i udlandet efter folketingsvalglovens 
§ 2. Valgnævnet vil derfor ved behandling af ansøgninger om optagelse på denne valgli-
ste følge den samme praksis, som nævnet følger ved behandling af ansøgninger om opta-
gelse på folketingsvalglisten, jf. afsnit 4. 

Som det fremgår ovenfor i afsnit 3.1, har Valgnævnet behandlet én ansøgning om op-
tagelse på nordatlantvalglisten siden bestemmelsernes ikrafttræden den 1. juli 2017. 
Denne ansøgning vedrørte optagelse af person, som var ansat i Arktisk Kommando. 
Personer i Arktisk Kommando er siden 2014 ansat efter ansøgning og ikke ved beordret 
tjeneste. De er derfor omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 1.
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Kapitel 6 
Praksis efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b 
(tredjelandsvalglisten) 

Betingelserne for optagelse på valglisten efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b er 
identiske med dem, der gælder for optagelse på folketingsvalglisten af danskere med 
midlertidigt ophold i udlandet efter folketingsvalglovens § 2. Valgnævnet vil derfor ved 
behandling af ansøgninger om optagelse på denne valgliste følge den samme praksis, 
som nævnet følger ved behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten, 
jf. afsnit 4. 

Som det fremgår ovenfor i afsnit 3.1, har Valgnævnet kun behandlet en beskeden mæng-
de ansøgninger om optagelse på tredjelandsvalglisten siden bestemmelsens ikrafttræden 
den 1. januar 2019. 

Som eksempel kan nævnes, at Valgnævnet har truffet afgørelse om optagelse af en per-
son efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b, stk. 2, nr. 2, der opholdt sig i et tredjeland 
som ansat i UNICEF. Valgnævnet har bl.a. også truffet afgørelse om optagelse af en per-
son efter § 3 b, stk. 2, nr. 4, der opholdt sig i et tredjeland for at studere på et universitet.
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Kapitel 7 
Regler vedrørende partinavne og indsamling af 
vælgererklæringer 

7.1. Anmeldelse af nyt parti, der ønsker at deltage i folke-
tingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg 
Efter § 11, stk. 1, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020) 
har partier, der ved sidste folketingsvalg har opnået repræsentation i Folketinget og 
fortsat er repræsenteret i dette, ret til at deltage i folketingsvalg. 

Tilsvarende har partier, der ved et folketingsvalg afholdt senest 6 uger før valgdagen 
har opnået repræsentation i Folketinget, og som 6 uger før valgdagen fortsat er repræ-
senteret i dette, samt partier, der ved det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet har 
opnået repræsentation i Europa-Parlamentet, og som 6 uger før valgdagen fortsat er re-
præsenteret i dette, efter § 10, stk. 1, i Europa-Parlamentsvalgloven (lovbekendtgørelse 
nr. 1259 af 27. august 2020) ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg. 

Ønsker et nyt parti at deltage i folketingsvalg, skal partiet forinden anmeldes for inden-
rigs- og boligministeren senest kl. 12 femten dage før valgdagen, jf. folketingsvalglovens 
§ 12, stk. 1. 

Efter § 12, stk. 1, skal der med anmeldelsen følge et antal vælgererklæringer, der svarer 
til mindst 1/175 af samtlige gyldige stemmer afgivet ved det sidst afholdte folketingsvalg. 
Erklæringerne, der skal følge med anmeldelsen, skal være registreret som vælgererklæ-
ringer for partiet i den digitale vælgererklæringsportal (se afsnit 7.3). Ved folketings-
valget den 5. juni 2019 blev der afgivet i alt 3.531.720 gyldige stemmer. For at deltage i 
det næste folketingsvalg skal et nyt parti derfor indsamle erklæringer fra mindst 20.182 
vælgere. 

En tilsvarende procedure gælder for anmeldelse af nye partier, der ønsker at deltage i 
valget af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 
§ 11, stk. 1, idet nye partier skal anmeldes for indenrigs- og boligministeren senest kl. 12 
otte uger før valgdagen. Med anmeldelsen skal følge erklæringer fra et antal vælgere, der 
svarer til mindst 2 pct. af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg, 
dvs. for tiden 70.635 erklæringer. Tærsklen er således mere end 3 gange så høj som for 
folketingsvalg, hvilket bl.a. skyldes, at der er væsentligt færre mandater (14) at konkur-
rere om. Erklæringerne, der skal følge med anmeldelsen, skal ligeledes være registreret 
som vælgererklæringer for partiet i den digitale vælgererklæringsportal (se afsnit 7.3). 

En anmeldelse af et parti til deltagelse i folketingstingsvalg er gyldig indtil afholdelse 
af førstkommende folketingsvalg, dog mindst i 18 måneder fra anmeldelsens dato. Det 
sidstnævnte gælder også, selv om der måtte blive afholdt valg tidligere end 18 måneder 



 Valgnævnets beretning 2014-2020 39

Kapitel 7 Regler vedrørende partinavne og indsamling af vælgererklæringer

fra anmeldelsestidspunktet. En anmeldelse af et parti til deltagelse i Europa-Parla-
mentsvalg er gyldig indtil afholdelse af førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Et 
parti kan i den periode, hvor anmeldelsen af partiet er gyldig, ikke trække sin anmel-
delse tilbage eller indgive fornyet anmeldelse af partiet, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 
11, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 11. 

Inden et nyt parti påbegynder indsamling af vælgererklæringer, skal partiets navn god-
kendes af Valgnævnet. Reglerne om godkendelse af partinavne gennemgås nedenfor i 
afsnit 7.2. Det første skridt til etableringen af et nyt parti, der ønskes opstillet til folke-
tings- eller Europa-Parlamentsvalg, er således i praksis, at partistifteren henvender sig 
til Valgnævnet med anmodning om godkendelse af det nye partinavn. Først når partiet 
har fået denne godkendelse og har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, 
anmeldes partiet for indenrigs- og boligministeren til deltagelse i det pågældende valg. 
Erfaringsmæssigt er det imidlertid langt de færreste partier, der når så langt. 

Når Valgnævnet godkender et partinavn, optages partinavnet i Partinavneregistret, jf. 
§ 13, stk. 4, i folketingsvalgloven, og partiet opnår eneret til at benytte det pågældende 
navn ved opstilling til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg i godkendelsesperio-
den, dvs. i tre år fra godkendelsens dato. Der opkræves ikke gebyr for registrering i Par-
tinavneregistret. Partinavneregistret ajourføres løbende af Valgnævnets sekretariat og 
offentliggøres på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside. Partinavneregistret pr. 16. 
december 2021 er optaget som bilag 4 til denne beretning. 

Opstillingsberettigede partier registreres også i Partinavneregistret. Desuden er navne 
på partier, der har været, men ikke længere er opstillingsberettigede til folketingsvalg, 
registreret i Partinavneregistret og beskyttet i 5 valgperioder fra det valg, hvor de sidst 
opstillede uden at opnå repræsentation i Folketinget. Partier, der har været, men ikke 
længere er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg, er tilsvarende registreret i 
Partinavneregistret og beskyttet i 4 valgperioder fra det valg, hvor partiet sidst deltog i 
Europa-Parlamentsvalg. 

Godkendelsen af et partinavn er gyldig i 3 år regnet fra godkendelsens dato, jf. folke-
tingsvalglovens § 12, stk. 2, 2. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 2, 2. pkt. 

Valgnævnet kan efter ansøgning forlænge godkendelsen af partinavnet for 1 år regnet 
fra udløbet af den tidligere godkendelse, hvis der er grund til at antage, at der inden 
for denne periode vil blive foretaget partianmeldelse, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 
4, 1. pkt. Forlængelse kan i særlige tilfælde ske flere gange, jf. folketingsvalglovens § 
12, stk. 4, 2. pkt. En ansøgning om forlængelse kan, bortset fra ganske særlige tilfælde, 
senest indgives på dagen for udløbet af den tidligere godkendelse. Indgives ansøgning 
om forlængelse af godkendelse senest på dagen for udløbet af den tidligere godkendelse, 
opretholdes godkendelsen, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan 
imødekommes, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 4, 3. og 4. pkt. Der gælder tilsvarende 
regler efter Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 4. 

Er partianmeldelse ikke foretaget inden for den periode, hvor godkendelsen af partiets 
navn og en eventuel forlængelse af denne gælder, kan den, der har fået partiets navn 
godkendt, tidligst indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn 1 år efter da-
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gen for udløbet af den tidligere godkendelse. Dette gælder dog ikke, hvis andre ikke kan 
få godkendt partinavnet, fordi navnet inden for de seneste 5 henholdsvis 4 valgperioder 
har været navnet på et parti, der har været opstillingsberettiget til folketings- henholds-
vis Europa-Parlamentsvalg, eller fordi det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt 
er grund til at antage, at ansøgeren på andet grundlag end reglerne om godkendelse af 
partinavne har eneret til navnet. Der henvises til folketingsvalglovens § 12, stk. 5, og 
Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 5. 

En ansøgning om godkendelse af et partinavn eller forlængelse af godkendelse af et 
partinavn, der bliver modtaget digitalt, dvs. via e-mail eller Digital Post, efter kontortids 
ophør eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses for indgivet den pågældende dag. 
En ansøgning, der bliver modtaget fysisk efter kontortids ophør eller på en lørdag, søn-
dag eller helligdag, anses for indgivet den følgende hverdag, som ikke er en lørdag. 

Et parti, der er anmeldt for indenrigs- og boligministeren, kan, uanset om anmeldelsen 
af partiet stadig er gyldig, få godkendt partiets navn af Valgnævnet med henblik på en 
fornyet indsamling af vælgererklæringer. Godkendelsen kan forlænges. Partiet kan kun 
efter Valgnævnets godkendelse foretage en fornyet indsamling af vælgererklæringer, 
jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 12. Der gælder tilsvarende regler efter Europa-Parla-
mentsvalglovens § 11, stk. 12. 

7.2. Godkendelse af partinavn for nye partier 
Valgnævnet blev ved lov nr. 222 af 8. april 2008 pr. 1. juli samme år tildelt kompetence 
til at godkende partinavne. Samtidig ændredes godkendelsesperioden fra to til tre år, 
mens reglerne om forlængelse af en godkendelse blev strammet. Afsnit 8 indeholder 
statistik over de sager om partinavnegodkendelse, som nævnet har behandlet. I afsnit 
9 redegøres for nævnets praksis for godkendelse af navne på nye partier, i afsnit 10 re-
degøres for nævnets praksis for forlængelse af godkendelser og i afsnit 11 redegøres for 
nævnets praksis for sanktioner om retsstridig indsamling af vælgererklæringer. 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 7.1, skal Valgnævnet godkende navnet på et nyt parti, som 
ønsker at deltage i folketingvalg eller Europa-Parlamentsvalg, før partiet kan påbegynde 
indsamlingen af vælgererklæringer. Der er ikke i valglovgivningen eller anden lovgivning 
fastsat regler for dannelse af et parti. Enhver kan således stifte et nyt parti og drive po-
litisk virksomhed. Tidligere har der heller ikke været betingelser knyttet til den person, 
som søgte om godkendelse af et partinavn hos Valgnævnet. Enhver kunne således søge 
om at få godkendt et partinavn og derefter påbegynde indsamlingen af vælgererklærin-
ger. Der var heller ikke formkrav til selve ansøgningen om godkendelse af partinavn. 

Folketinget vedtog ved lov nr. 62 af 28. januar 2020 visse krav til ansøger og ansøg-
ningsform for at få godkendt et partinavn af Valgnævnet. Med virkning fra den 31. marts 
2020 er det herefter et krav, at man skal have valgret til folketingsvalg henholdsvis 
Europa-Parlamentsvalg for at kunne få godkendt et nyt partinavn til deltagelse i fol-
ketingsvalg henholdsvis Europa-Parlamentsvalg. Samtidig blev det vedtaget, at man 
som ansøger skal anvende et obligatorisk ansøgningsskema, som stilles til rådighed på 
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Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde oplysninger 
om navn og personnummer på ansøgeren, navn og personnummer på en eventuel re-
præsentant udpeget af ansøgeren og kontaktoplysninger på partiet. Indenrigs- og bo-
ligministeren offentliggør på vælgererklæringsportalen (se afsnit 7.3) det fulde navn på 
indehaveren af et godkendt partinavn eller på en repræsentant udpeget af indehaveren 
samt kontaktoplysninger på partiet, jf. folketingsvalgloven § 12, stk. 3. Ansøgningsske-
maet til godkendelse af nyt partinavn til folketingsvalg er optaget som bilag 3 til denne 
beretning. 

Valgnævnet har i øvrigt i sin praksis opstillet den retningslinje for godkendelse af parti-
navne, at en ansøger (person eller forening) kun kan være indehaver af én godkendelse 
af et partinavn. Dette er sket ud fra hensynet om at begrænse antallet af inaktive parti-
navne. Hertil kommer, at en ansøger ikke bør gives mulighed for gennem godkendelsen 
af flere partinavne at hindre, at andre nye partier kan gøre brug af lignende partinavne 
i forbindelse med opstilling til folketingsvalg. Desuden kan en person kun stille op til 
valg for ét parti. Valgnævnets praksis blev lovfæstet ved lov nr. 62 af 28. januar 2020 (se 
folketingsvalglovens § 12, stk. 3, 1. pkt.). 

Folketingsvalglovens § 13, stk. 1 og 2, indeholder regler om, hvilke navne på et nyt parti 
Valgnævnet ikke kan godkende. Reglerne finder også anvendelse ved godkendelse af 
navne på nye partier, der ønsker opstilling til Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parla-
mentsvalglovens § 12. Et parti kan ikke få godkendt et navn, som er identisk med eller 
kan give anledning til forveksling med et navn på et allerede eksisterende parti. Loven 
indeholder en nærmere opregning af, i hvilke situationer partinavne er beskyttet over for 
identiske eller forvekslelige partinavne: 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der er opstil-
lingsberettiget til folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1. Et opstil-
lingsberettiget parti er efter lovens § 11 et parti, der er repræsenteret i Folketinget, 
eller et parti, der er anmeldt for indenrigs- og boligministeren med det foreskrevne 
antal vælgererklæringer, jf. lovens § 12, stk. 1, og ovenfor afsnit 7.1. 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der har været 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, medmindre der er forløbet mindst 5 valgpe-
rioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, 
nr. 2. 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er godkendt af Valgnævnet som nav-
net på et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 
13, stk. 1, nr. 3. 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der har ret til at 
deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 4. 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der tidligere 
har haft ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg, medmindre der er forløbet 
mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg, jf. folke-
tingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 5.
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• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er godkendt af Valgnævnet som nav-
net på et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. folketingsval-
glovens § 13, stk. 1, nr. 6. 

• Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som kan give anledning til forveksling 
med et eksisterende partis navn, således som dette er defineret i lovens § 13, stk. 1, 
nr. 1-6, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 7. 

• Efter folketingsvalglovens § 13, stk. 2, kan et nyt parti ikke få godkendt et navn, så-
fremt det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en 
anden på andet grundlag har eneret til navnet. I så fald kan navnet dog godkendes 
med rettighedshaverens samtykke. 

Det er navnlig spørgsmålet om et ønsket nyt partinavns mulige forvekslelighed med et 
andet beskyttet partinavn, der udgør en væsentlig del af de spørgsmål, som Valgnævnets 
arbejde med partinavnesager indebærer. Valgnævnets praksis er beskrevet i afsnit 9. 

Folketingsvalglovens § 13, stk. 3, indeholder en bestemmelse, hvorefter Valgnævnet kan 
tilbagekalde en godkendelse af et partinavn, hvis det viser sig, at det ved endelig dom 
er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end 
reglerne om godkendelse af partinavne har eneret til det godkendte partinavn, og ved-
kommende ikke samtykker i partiets brug af navnet. Er partiet anmeldt for indenrigs- og 
boligministeren, bortfalder partiets ret til at deltage i folketingsvalg ved tilbagekaldelsen. 

7.3. Digital indsamling af vælgererklæringer 
Da Valgnævnet ved lov nr. 222 af 8. april 2008 blev tildelt kompetence pr. 1. juli samme 
år til at godkende partinavne, fik nævnet samtidig kompetence til at godkende den for-
mular, hvorpå vælgererklæringerne dengang skulle afgives. Formularen skulle ud over 
partinavnet indeholde partiets kontaktoplysninger (adresse og evt. telefonnummer, e-
mailadresse, website), felter til underskriverens navn, adresse, CPR-nr. og dateret un-
derskrift samt felter til attestation fra borgerservice. Valgnævnets sekretariat stillede på 
sin hjemmeside en standardvælgererklæring til rådighed, som ansøgere kunne anvende. 
Ansøgere havde også mulighed for at meddele sekretariatet de fornødne kontaktoplys-
ninger, hvorefter nævnet udarbejdede formularen på det nye partis vegne. 

Folketinget vedtog ved lov nr. 312 af 29. marts 2014, at økonomi- og indenrigsministe-
ren (nu indenrigs- og boligministeren) kunne fastsætte regler om, at indsamlingen af 
vælgererklæringer fremover skulle ske ved brug af et digitalt system. Loven blev vedtaget 
på baggrund af, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget havde indgået en aftale 
om at digitalisere proceduren for indsamling af vælgererklæringer. Ved bekendtgø-
relse nr. 13 af 7. januar 2016 blev den nye digitale løsning idriftsat den 12. januar 2016. 
Herefter skulle anmeldelsen af et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller 
Europa-Parlamentsvalg, ske via hjemmesiden www.vaelgererklaering.dk. Indsamling af 
vælgererklæringer skulle ligeledes ske via hjemmesiden. I den forbindelse blev reglerne 
om Valgnævnets godkendelse af den formular, hvorpå vælgererklæringerne tidligere 
skulle afgives, ophævet.

http://www.vaelgererklaering.dk
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Sammen med digitaliseringen af indsamlingen af vælgererklæringer blev der indført 
en ny procedure for afgivelse af vælgererklæringer. En vælger, der ønskede at afgive en 
vælgererklæring ved brug af den digitale løsning, skulle først afgive en støttetilkendegi-
velse (i form af en e-mailadresse eller et CPR-nr.) til partiet. Støttetilkendegivelsen var 
ikke bindende for vælgeren. Partiet skulle registrere støttetilkendegivelsen via www. 
vaelgererklaering.dk. Når der var forløbet 7 dage fra registreringen, modtog vælgeren en 
e-mail fra den digitale løsning. E-mailen indeholdte et link, der sammen med vælgerens 
digitale signatur skulle benyttes for at få adgang til www.vaelgererklaering.dk. Når væl-
geren havde fået adgang til den digitale løsning, kunne vælgeren afgive en vælgererklæ-
ring for det parti, som vælgeren havde afgivet sin støttetilkendegivelse til. Baggrunden 
for den nye procedure var, at der, ligesom tidligere, hvor vælgererklæringen blev sendt 
med posten fra kommunen til vælgeren og herefter til partiet, skulle forløbe en periode 
mellem vælgerens indledende støttetilkendegivelse og vælgerens mulighed for den ende-
lige afgivelse af en elektronisk vælgererklæring. Denne eftertænksomhedsperiode skulle 
sikre, at vælgerens erklæring ikke blev afgivet, uden at der var mulighed for en vis reflek-
sion fra vælgerens side. 

I efteråret 2018 kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Boligmini-
steriet) konstatere, at der blev indsamlet vælgererklæringer via www.vaelgererklaering. 
dk på en retsstridig måde, idet det var lykkedes nogle partier at omgå eftertænksom-
hedsperioden. Dette indebar, at de vælgere, der ønskede at støtte disse partier, kunne 
afgive en vælgererklæring med det samme (se afsnit 7.4 og 11). På den baggrund – og for 
at gøre proceduren for indsamling af vælgererklæringer mere brugervenlig for både væl-
gerne og partierne – vedtog Folketinget ved lov nr. 62 af 28. januar 2020, at der skulle 
udvikles og idriftsættes en ny digital løsning, hvor vælgererklæringer indsamles ved brug 
af et portalsystem – en vælgererklæringsportal. 

I den tidligere digitale løsning skulle vælgeren i kontakt med partiet for at kunne afgive 
sin vælgererklæring. I den nye vælgererklæringsportal fremgår de nye partiers indsam-
ling af vælgererklæringer af en fælles og samlet oversigt på hjemmesiden www.vaelge-
rerklaering.dk, som alle til enhver tid frit kan tilgå. På portalen kan vælgerne frit vælge 
det parti, de ønsker at støtte, blandt samtlige godkendte partier, der indsamler vælger-
erklæringer, og påbegynde processen for at afgive en vælgererklæring til det pågældende 
parti. Det er således ikke længere nødvendigt, at vælgeren er i kontakt med partiet for 
at igangsætte proceduren for afgivelse af en vælgererklæring. Partierne kan alene orien-
tere sig om antallet af gyldige vælgererklæringer på portalen – ligesom alle andre – da 
de ikke længere har systemadgang eller er tildelt andre rettigheder til portalen i øvrigt. 
Samtidig blev det bestemt, at anmeldelsen af et parti ikke længere skal ske gennem den 
digitale løsning, men ved at partiet på anden vis skal kontakte Indenrigs- og Boligmini-
steriet, når partiet ønsker at anmelde sig for indenrigs- og boligministeren. 

Den 3. september 2020 blev vælgererklæringsportalen idriftsat, jf. bekendtgørelse nr. 
1258 af 26. august 2020. Eftertænksomhedsperioden på 7 dage er i den nye vælgerer-
klæringsportal fastholdt og tilpasset, således at vælgeren først skal logge ind i portalen 
med NemID (eller et eventuelt fremtidigt tilsvarende elektronisk identifikationsmiddel) 
og give en støttetilkendegivelse (igangsætte sin vælgererklæring), hvorefter vælgeren 
mindst 7 dage senere skal logge ind igen og afgive den endelige vælgeerklæring. Med den 

http://www.vaelgererklaering.dk
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nye vælgererklæringsportal er det ikke muligt at omgå eftertænksomhedsperioden på 
den måde, det var set med det første vælgererklæringssystem. 

Selv om indsamlingen af vælgererklæringer blev digitaliseret i 2016, har det fortsat væ-
ret muligt at afgive en vælgererklæring efter en papirbaseret procedure. Ved idriftsæt-
telsen af portalløsningen i 2020 er adgangen til at benytte den papirbaserede procedure 
dog afgrænset til vælgere, som er fritaget for obligatorisk tilslutning til Digital Post, jf. 
folketingsvalglovens § 12, stk. 7. 

Når et nyt partinavn før idriftsættelsen af vælgererklæringsportalen blev godkendt af 
Valgnævnet, skulle indehaveren af partinavnet herefter selv anmode Valgnævnets se-
kretariat om få oprettet en indsamling for partiet i vælgererklæringssystemet. Navnet på 
indehaveren eller kontaktoplysninger på partiet fremgik ikke på hjemmesiden. 

På vælgererklæringsportalen bliver partiet derimod automatisk oprettet med en indsam-
ling, når partinavnet er blevet godkendt af Valgnævnet. Når ansøgeren anvender det ob-
ligatoriske ansøgningsskema til godkendelse af partinavne, samtykker den pågældende 
til, at det fulde navn på indehaveren af partinavnet eller på en repræsentant udpeget af 
indehaveren samt kontaktoplysninger på partiet offentliggøres på vælgererklæringspor-
talen. Ved overgangen fra det første vælgererklæringssystem til vælgererklæringspor-
talen skulle partier, hvis partinavn allerede var godkendt, derfor anmode om at blive 
oprettet i det nye system for fortsat at kunne indsamle vælgererklæringer. Hvis partiet 
indsendte anmodningen, oprettede ministeriet en indsamling for partiet i den nye por-
tal og flyttede samtidig alle partiets vælgererklæringer fra det gamle system til det nye, 
så partiet kunne fortsætte sin indsamling i den nye portal. Hvis partiet ikke indsendte 
anmodningen, kunne partiet ikke længere indsamle vælgererklæringer, og eventuelle 
vælgererklæringer, som partiet allerede havde indsamlet, blev slettet. 

7.4. Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer 
Som beskrevet ovenfor i afsnit 7.3 kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu Inden-
rigs- og Boligministeriet) i efteråret 2018 konstatere, at der blev indsamlet vælgerer-
klæringer via www.vaelgererklaering.dk i strid med reglerne. Med henblik på at sikre, 
at proceduren for indsamling af vælgererklæringer ikke kunne omgås, blev der i marts 
2019 indgået en politisk aftale om en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer 
til brug for anmeldelse af nye partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg og Europa-
Parlamentsvalg. På den baggrund blev reglerne, der ligger til grund for det nye portalsy-
stem (vælgererklæringsportalen) til indsamling af vælgererklæringer, vedtaget (se afsnit 
7.3). 

Der var imidlertid dengang (i 2018-19) efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel til 
at sanktionere partier eller de enkeltpersoner, der stod bag partierne, for ikke at følge 
proceduren for indsamling af vælgererklæringer, herunder eftertænksomhedsperioden. 
Indtil det nye portalsystem til brug for indsamling af vælgererklæringer blev etableret, 
var der derfor et særligt og hastende behov for at sanktionere partier for ikke at følge 
den lovmæssige procedure for indsamling af vælgererklæringer. På baggrund af disse 

http://www.vaelgererklaering.dk
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forhold vedtog Folketinget lov nr. 950 af 17. september 2019, som trådte i kraft den 19. 
september 2019. 

Herefter kan Valgnævnet efter anmodning fra indenrigs- og boligministeren i tilfælde af 
grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklærin-
ger træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og 
annullere partiets indsamling af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse 
som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet. 
Valgnævnets afgørelse herom gælder indtil afslutningen af den resterende del af den 
periode eller de perioder, hvor partinavnet er godkendt som navnet på et nyt parti til 
deltagelse i valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet, jf. folketingsvalglovens § 
12 a, stk. 1. Denne afgørelse kaldes populært et rødt kort. 

Valgnævnet kan efter anmodning fra indenrigs- og boligministeren i tilfælde af en be-
grundet mistanke om grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis indsam-
ling af vælgererklæringer træffe afgørelse om at udelukke partiet midlertidigt fra fortsat 
at indsamle vælgererklæringer med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der 
er grundlag for at træffe afgørelse om rødt kort, jf. folketingsvalglovens § 12 a, stk. 2. 
Denne afgørelse kaldes populært et gult kort. 

Hvis et parti har indgivet partianmeldelse, når der rejses spørgsmål om retsstridig ind-
samling af vælgererklæringer, kan indenrigs- og boligministeren sætte behandlingen af 
anmeldelsen i bero, indtil Valgnævnet har truffet afgørelse, jf. folketingsvalglovens § 12 
a, stk. 4. 

Der gælder tilsvarende regler efter Europa-Parlamentsvalglovens § 11 a. 

For et parti, der indsamler vælgererklæringer til brug for opstilling til både folketings-
valg og Europa-Parlamentsvalg, og som i den forbindelse har begået grove eller gentagne 
retsbrud i forbindelse med den ene indsamling af vælgererklæringer, vil det indebære, at 
begge indsamlinger vil blive udelukket og annulleret. 

7.5. Rammerne for ændring af partinavn for opstillingsberet-
tigede partier 
Der findes ingen regler i valglovgivningen vedrørende den situation, hvor et opstil-
lingsberettiget parti ønsker at ændre sit partinavn. Hverken i folketingsvalgloven eller 
anden lovgivning findes der en klar hjemmel for Indenrigs- og Boligministeren eller 
Valgnævnet til at tage stilling til et opstillingsberettiget partis navn, efter at partiet er 
blevet opstillingsberettiget. Der er derfor ikke noget i valglovgivningen til hinder for, at 
et opstillingsberettiget parti ændrer navn, og et sådant navneskifte skal ikke godkendes 
af myndighederne, uanset om partiet er valgt til Folketinget eller ej. Det bemærkes, at 
det dog skal være partiets officielle navn i henhold til partiets vedtægter eller lignende, 
som anføres på stemmesedlen. Partiet kan dermed ikke anmode om at blive anført på en 
bestemt måde på stemmesedlen, hvis ikke partiet faktisk har ændret sit navn i overens-
stemmelse med det ønskede.
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Gennem tiden har flere opstillingsberettigede partier ændret navn. F.eks. ændrede Kri-
steligt Folkeparti navn til Kristendemokraterne i 2003, Socialistisk Folkeparti ændrede 
tilsvarende navn til SF – Socialistisk Folkeparti i 2006, og Ny Alliance ændrede navn 
til Liberal Alliance i 2008. Senest ændrede partiet Klaus Riskær Pedersen navn til Bor-
gerlisten i 2019. Eventuel risiko for forveksling med andre opstillingsberettigede eller 
godkendte partinavne vil i givet fald skulle bedømmes efter andre regelsæt end de valg-
retlige og være en sag for domstolene.
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Kapitel 8 
Valgnævnets virksomhed i sager om partinavne 

8.1. Modtagne ansøgninger og trufne afgørelser 
Valgnævnets virksomhed for perioden 2014-2020 fremgår af de nedenstående tabeller. 

Tabel 8.1 

Antal behandlede ansøgninger vedrørende partinavne i perioden 2014-2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Behandlede an-
søgninger om 
godkendelse af nye 
partinavne 

51 44 80 105 74 167 124 645 

Behandlede ansøg-
ninger om forlængel-
se af godkendelse 

2 2 5 3 1 3 3 19 

I alt antal behand-
lede ansøgninger 

53 46 85 108 75 170 127 664 

Anm.: Hvis der på samme tid er ansøgt om godkendelse af et partinavn til både folketingsvalg og Europa- 
Parlamentsvalg, opgøres dette i tabellen som én ansøgning. 
Kilde: Egne beregninger. 

Det fremgår af tabel 8.1, at Valgnævnet i perioden 2014-2020 har behandlet i alt 664 
ansøgninger vedrørende partinavne, hvoraf 645 har været ansøgninger om godkendelse 
af et nyt partinavn. Som det fremgår, har der været en kraftig stigning i antallet af an-
søgninger om godkendelse af nye partinavne, siden proceduren for afgivelse af vælgerer-
klæringer blev digitaliseret i 2016.
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Tabel 8.2 

Afgørelser i partinavnesager i perioden 2014-2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Godkendelser i alt 39 34 70 84 57 124 104 512 

Nye partinavne 39 34 70 84 57 124 104 512 

Forlængelse 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afslag i alt 14 12 15 24 18 46 23 152 

Nye partinavne 12 10 10 21 17 43 20 133 

Forlængelse 2 2 5 3 1 3 3 19 

Afgørelser i alt 53 46 85 108 75 170 127 664 

Kilde: Egne beregninger. 

Af tabel 8.2 fremgår, at Valgnævnet i beretningsperioden har godkendt 512 nye parti-
navne og givet afslag på godkendelse af nyt partinavn i 133 sager. Valgnævnet har såle-
des godkendt et nyt partinavn i 79,4 procent af sagerne og givet afslag i 20,6 procent af 
sagerne. 

8.2. Ansøgninger om forlængelse af godkendelse af parti-
navn 
Det fremgår af tabel 8.1 (se ovenfor afsnit 8.1), at Valgnævnet i beretningsperioden har 
behandlet 19 ansøgninger om forlængelse af godkendelse af partinavne. 

Derudover fremgår det af tabel 8.2 (se ovenfor afsnit 8.1), at der i alle sager blev givet af-
slag på forlængelse af godkendelse. I størstedelen af sagerne har Valgnævnet givet afslag 
begrundet i partiets manglende aktivitet. Dette skal ses i sammenhæng med Valgnæv-
nets faste praksis på området, hvorefter forlængelse af en godkendelse i almindelighed 
kun vil kunne ske, hvis partiet inden for de sidste 18 måneder har indsamlet i størrel-
sesordenen mindst halvdelen af det fornødne antal vælgererklæringer, eller hvis partiet 
inden for det sidste halve år har indsamlet i størrelsesordenen mindst en tredjedel af det 
fornødne antal vælgererklæringer (se afsnit 10.2). 

8.3. Klagesager 
Tabel 8.3 viser et overblik over de klagesager, som Valgnævnet har behandlet i beret-
ningsperioden. Det fremgår, at Valgnævnet har taget stilling til i alt 11 klager. Tallet 
dækker både over klager over godkendelse eller afslag på godkendelse af nye partinavne 
og klager over afslag på forlængelse af godkendelser.
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Tabel 8.3 

Antal klagesager i perioden 2014-2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Antal klager 1 1 1 0 2 2 4 11 

Udfald af klagesa-
ger, partinavne 

Godkendelser æn-
dret til afslag 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Godkendelser fast-
holdt 

0 0 0 0 2 0 1 3 

Afslag ændret til 
godkendelser 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Afslag fastholdt 1 0 1 0 0 2 2 6 

Udfald af klagesa-
ger, forlængelser 

Afslag på forlæn-
gelse ændret til 
godkendelse 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Afslag på forlæn-
gelse fastholdt 

0 1 0 0 0 0 1 2 

Kilde: Egne beregninger. 

Det fremgår af tabellen, at et flertal af de klager, som Valgnævnet har behandlet, er 
klager over afslag givet af nævnet. Klagerne har typisk været fra ansøgere, som har fået 
afslag på godkendelse af partinavn. Derudover fremgår det, at Valgnævnet i alle klagesa-
gerne har fastholdt den oprindelige afgørelse. 

8.4. Partinavneregistret 
Partinavneregistret indeholder en samlet fortegnelse over partinavne, der er omfattet 
af folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er tilbagekaldt efter § 13, stk. 3. 
Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn til deltagelse i folketingsvalg eller til deltagelse 
i Europa-Parlamentsvalg, såfremt partinavnet allerede fremgår af eller er forveksleligt 
med et partinavn i Partinavneregistret. 

Umiddelbart efter, at Valgnævnet har godkendt et partinavn, optages det i Partinav-
neregistret. Når partinavnet ikke længere nyder beskyttelse, f.eks. fordi godkendelses-
perioden for partinavnet er udløbet, og partiet ikke inden for denne har indsamlet det 
fornødne antal vælgererklæringer, vil partinavnet blive slettet fra Partinavneregistret. 

Tabel 8.4 indeholder en oversigt over antallet af partinavne i Partinavneregistret i løbet 
af beretningsperioden. Det fremgår af tabellen, at antallet af partinavne har været støt 
stigende siden 2016. Det var som nævnt på dette tidspunkt, at proceduren for indsam-
ling af vælgererklæringer blev digitaliseret.
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For en nærmere gennemgang af Partinavneregistret henvises til afsnit 7.1. 

Tabel 8.4 

Antal partinavne i Partinavneregistret 

17. dec. 
2014 

15. dec. 
2015 

22. nov. 
2016 

7. dec. 
2017 

6. dec. 
2018 

19. dec. 
2019 

21. dec. 
2020 

Samlet antal parti-
navne 

108 118 162 199 227 268 283 

Anm.: De angivne tal refererer til godkendte navne på nye partier samt partinavne, der er beskyttede som følge 
af, at partiet er eller har været opstillingsberettiget til folketings- eller Europa-Parlamentsvalg. De angivne datoer 
refererer til Valgnævnets sidste møde i det pågældende år. 
Kilde: Egne beregninger.
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Kapitel 9 
Praksis for godkendelse af partinavne efter folke-
tingsvalglovens § 13 

Langt de fleste afslag, som Valgnævnet har meddelt i afgørelser om partinavne, er 
begrundet i risikoen for forveksling med et andet beskyttet partinavn, jf. folketingsval-
glovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, jf. nr. 7. De fleste sager vedrører nye partier, der ønsker at 
opstille til folketingsvalg, men vurderingen af forvekslingsrisikoen er den samme for 
partier, der ønsker at opstille til Europa-Parlamentsvalg. Vurderingen af forvekslings-
risikoen er endvidere den samme, uanset om det eller de partinavne, der kan begrunde 
forvekslingsrisikoen, er navne på opstillingsberettigede partier til folketingsvalg eller 
Europa-Parlamentsvalg, navne på tidligere opstillingsberettigede partier eller navne på 
nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, jf. folke-
tingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6. 

Nogle hovedtræk i Valgnævnets praksis i forvekslingssager er gennemgået i afsnit 9.1. 

I en sag om et tidligere opstillingsberettiget partis fornyede godkendelse (generhver-
velse) af partinavnet, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2, traf Valgnævnet i 2012 
afgørelse om annullation af sådanne godkendelser med den begrundelse, at de ikke var 
meddelt til den retmæssige repræsentant for partiet. Se herom afsnit 9.2. 

Valgnævnet har som nærmere omtalt i afsnit 9.3 afvist at godkende et partinavn med 
den begrundelse, at en anden kan have en eneret til navnet, jf. folketingsvalglovens § 13, 
stk. 2. Nævnet har endvidere afvist at ophæve afgørelser om godkendelse af et partinavn 
efter reglerne om eneret til navnet, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 2. 

Afsnit 9.4 indeholder en beskrivelse af Valgnævnets praksis for afvisning af godkendelse 
af partinavne af andre årsager end dem, der er nævnt i folketingsvalglovens § 13. 

Gennemgangen af praksis indeholder både afgørelser truffet i beretningsperioden og 
ældre afgørelser, som er truffet i den tidligere beretningsperiode (2007-2013), i det om-
fang afgørelserne fortsat er udtryk for Valgnævnets praksis. 

9.1. Godkendelse af partinavne, der giver anledning til over-
vejelser om forveksling med et partinavn, der er beskyttet, jf. 
folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, jf. nr. 7 
Hensynet bag en forudgående godkendelse af navne for nye partier, herunder vurderin-
gen af en eventuel forvekslingsrisiko med et andet allerede beskyttet partinavn, er, at der 
for vælgerne hersker den størst mulige klarhed i alle forhold ved valg til Folketinget og 
Europa-Parlamentet.
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Ved sin stillingtagen til, om et ønsket navn på et nyt parti kan give anledning til forveks-
ling med et beskyttet partinavn, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, jf. nr. 7 – og 
for partier, der ønsker godkendelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg, § 12 i Euro-
pa-Parlamentsvalgloven – tager Valgnævnet udgangspunkt i det officielle partinavn, der 
er det navn, hvormed partiet anføres eller vil skulle anføres på stemmesedlerne. 

Forvekslingsrisikoen vurderes som udgangspunkt ud fra de indholdsmæssige, sproglige 
og visuelle ligheder eller forskelle mellem det ønskede partinavn og det beskyttede par-
tinavn. Eventuelle ideologiske forskelle eller ligheder mellem det ønskede partinavn og 
det beskyttede partinavn tillægges ikke betydning ved vurderingen. 

Hvis (elementer af) det ønskede partinavn kan give anledning til forveksling med (ele-
menter af) det beskyttede partinavn, foretages en vurdering af, om der i det ønskede 
partinavn eller i det beskyttede partinavn er ord eller elementer, der indebærer, at der 
samlet set alligevel ikke er en risiko for forveksling. 

9.1.1. Sager om nye partinavne, der alene består af almene fælles betegnelser 

Valgnævnet har afvist at godkende navne på nye partier, der alene udgøres af almene 
fælles betegnelser, der indgår i flere beskyttede partinavne, og som derfor er en beteg-
nelse, et parti ikke kan opnå eneret til, f.eks. ”Demokraterne” og ”Demokratiske”. Næv-
net lagde herved vægt på, ordet ”demokrati” eller afledninger heraf indgik i et stort antal 
godkendte partinavne, og at der ikke i det ønskede partinavn indgik individualiserende 
tilføjelser, der på tilstrækkelig tydelig måde angav, at der med partiet var tale om et 
andet parti end andre partier, der betegnede sig som demokrater eller anvendte ordet 
”demokrati” eller andre afledninger heraf i deres partinavne. Nævnet har med en tilsva-
rende begrundelse afvist at godkende ”Det ny Parti”, idet der blev lagt vægt på, at ordet 
”parti(et)” på tidspunktet for afgørelsen indgik i 39 godkendte partinavne, og at der ikke 
i det ønskede navn indgik ord, der var egnet til at individualisere partinavnet fra andre 
beskyttede partinavne, hvori ordet ”parti(et)” indgik, uanset at der i partinavnet indgik 
tilføjelsen ”Det ny”. Med tilsvarende begrundelser har nævnet afvist at godkende ”Par-
tiet”, ”Det Demokratiske Parti” og ”Danske Demokrater”. 

Valgnævnet har ligeledes afvist at godkende ”Danmark” som navn på et nyt parti. I 
sagen lagde nævnet vægt på, at ordene ”Danmark” og ”dansk” er almene fælles beteg-
nelser, som er fælles for en række partier, der ønsker at betegne sig selv som sådan, 
og således er en betegnelse, som et parti ikke kan opnå eneret til. Nævnet har med en 
tilsvarende begrundelse afvist at godkende ”Partiet Danmark”. Nævnet lagde i afgørel-
sen vægt på, at der i partinavnet ikke indgik tilstrækkeligt individualiserende tilføjelser. 
Valgnævnet bemærkede, at et partinavn, hvori ”Partiet Danmark” indgår sammen med 
et eller flere andre ord, der kan adskille partinavnet fra andre partinavne, vil kunne 
godkendes, såfremt partinavnet ikke i øvrigt giver anledning til forveksling med andre 
partinavne. Valgnævnet har f.eks. godkendt Ét Danmark, Vores Danmark, Danmark dit 
land og Nyt DK.
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9.1.2. Sager om nye partinavne, hvori der indgår almene fælles betegnelser 

Det forhold, at almene fælles betegnelser, der indgår i navnene på et eller flere partier, 
indgår i et navn på et nyt parti, er efter Valgnævnets praksis ikke til hinder for, at par-
tinavnet kan godkendes. Det forudsætter dog, at nævnet vurderer, at der trods brugen 
af en eller flere sådanne betegnelser i det ønskede navn ikke er en risiko for forveksling 
med andre beskyttede partinavne. 

En lang række afgørelser vedrørende godkendelse af nye partinavne vedrører sager, hvor 
en eller flere sådanne almene fælles betegnelser, der indgår i navnene på partier, er ind-
gået i det ønskede navn. Valgnævnet har i disse sager taget stilling til, om der på grund-
lag af de øvrige ord eller elementer i det ønskede partinavn ud fra en indholdsmæssig, 
sproglig eller visuel vurdering samlet set alligevel ikke er en risiko for forveksling med 
andre beskyttede partinavne. Eksempler på almene fælles betegnelser, der har givet 
anledning til sådanne sager, er ordene ”liberal”, ”folk”, ”alliance”, ”demokratisk”, ”parti” 
og ”Danmark” samt afledninger heraf. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Danmarks Folkevalgte Parti” på grund af forveks-
lingsrisikoen med Dansk Folkeparti. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt på, at der 
var en vis indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge indehol-
der følgende tre ord: ”Danmarks/dansk”, ”folke” og ”parti”. I en anden afgørelse fandt 
nævnet derimod, at der ikke forelå en nærliggende risiko for forveksling mellem ”Dansk 
Fremtids Parti” og Dansk Folkeparti. Valgnævnet lagde derved bl.a. vægt på, at det bæ-
rende element i partinavnet ”Dansk Fremtids Parti” er ”Fremtids”, at ordene ”Dansk” 
og ”Parti” er almene fællesbetegnelser, der ikke kan opnås eneret til, og at brugen samt 
placeringen heraf er de eneste ligheder i de to partinavne. Det var således nævnets opfat-
telse, at de to partinavne adskilte sig væsentligt fra hinanden ved, at det bærende ele-
ment, ”Fremtids”, i det ansøgte partinavn ikke indgik i partinavnet Dansk Folkeparti. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Dansk Fællesskab” på grund af risikoen for for-
veksling med Dansk Samling. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at der er en vis 
indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne starter 
med ordet ”Dansk”, der må anses for at være det bærende element i begge partinavne. 
Det indgik desuden i Valgnævnets vurdering, at det andet ord i de to partinavne, 
henholdsvis ”Fællesskab” og ”Samling”, begge kan associeres med en gruppe, en sam-
menslutning eller lignende. Endelig indgik det i nævnets vurdering, at de to partinavne 
adskiller sig ved, at det andet ord, henholdsvis ”Fællesskab” og ”Samling”, fonetisk og 
visuelt er forskellige. Nævnet fandt dog efter en samlet vurdering, at ”Dansk Fællesskab” 
kunne give anledning til forveksling med Dansk Samling. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Danmarks Liberale Folkeparti – Folkelisten.dk” på 
grund af forvekslingsrisikoen med Venstre, Danmarks Liberale Parti. Efter en samlet 
vurdering og henset til, at der er en betydelig visuel og indholdsmæssig lighed mellem 
de to partinavne, samt at det bærende element i det ansøgte partinavn stort set indgår i 
navnet for det opstillingsberettigede parti, var det således nævnets opfattelse, at der ikke i 
partinavnet ”Danmarks Liberale Folkeparti – Folkelisten.dk” indgik ord, der tilstrækkeligt 
tydeligt angav, at der var tale om et andet parti end Venstre, Danmarks Liberale Parti.

http://Folkelisten.dk
http://Folkelisten.dk
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Nævnet har derimod godkendt andre navne, hvori ordet ”liberal” indgår. Sådanne god-
kendte navne er f.eks. Liberale Demokrater – for et frit Europa, De Social Liberale, 
Liberalt Centrum, Nye Liberale, De Liberale Demokrater og Danske Liberalsocialister. 
Derimod kunne partinavnet ”Social-Liberalisterne” efterfølgende ikke godkendes som 
følge af risikoen for forveksling med det dengang godkendte partinavn De Social Libe-
rale, idet det eneste, der adskilte de to partinavne, var den grammatiske angivelse. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Socialliberal Alliance” som navn på et nyt parti på 
grundlag af risikoen for forveksling med navnet på det opstillingsberettigede parti Li-
beral Alliance. Nævnet lagde herved vægt på, at der er en betydelig indholdsmæssig, 
fonetisk og visuel lighed mellem de to partinavne, idet de begge består af to ord, og idet 
begge indeholder ordene ”liberal” og ”alliance” med ordene placeret identisk i forhold til 
hinanden. Ordet ”Social” er det eneste, der adskiller de to partinavne fra hinanden, og 
hele partinavnet Liberal Alliance indgår i ”Socialliberal Alliance”. Henset hertil angav 
tilføjelsen af ordet ”Social” ikke tilstrækkelig tydeligt, at der er tale om et andet parti end 
Liberal Alliance. Ved den samme afgørelse fandt nævnet efter en samlet vurdering ikke, 
at der forelå nogen risiko for forveksling mellem Socialliberal Alliance og det dengang 
godkendte parti De grønne socialliberale. Samtidig fandt nævnet efter en samlet vur-
dering ikke, at der var nogen risiko for forveksling mellem Socialliberal Alliance og det 
godkendte partinavn Social Balance. Valgnævnet har desuden godkendt b.la. Grøn Al-
liance, Demokratisk Alliance, Senior Alliance og 5-Stjerne Alliancen. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Demokratisk Folkeparti” som navn på et nyt parti på 
grund af risikoen for forveksling med Demokratisk Folkeunion. Valgnævnet overvejede 
i den nævnte sag tillige forvekslingsrisikoen mellem ”Demokratisk Folkeparti” og det 
dengang godkendte parti Folke Demokraterne, men fandt ikke, at der forelå nogen nær-
liggende risiko for forveksling. Valgnævnet lagde herved vægt på, at ordene ”Folke” og 
”Demokraterne”/”Demokratisk” indgik i navnene i forskellig rækkefølge, og at tilføjelsen 
af ordet ”parti” i kombination hermed tilstrækkelig tydeligt angav, at der var tale om et 
andet parti end Folke Demokraterne. Tilsvarende fandt nævnet efter en samlet vurde-
ring ikke, at der forelå nogen nærliggende risiko for forveksling mellem ”Demokratisk 
Folkeparti” og det dengang godkendte parti Demokratisk Fornyelse. 

”Borgerindflydelse” kunne ikke godkendes på grund af forvekslingsrisiko med Borgerde-
mokratiet. I afgørelsen anførte Valgnævnet, at ordet ”Borger” er en almen fælles betegnel-
se, der ikke kan opnås eneret til. Nævnet lagde imidlertid vægt på, at der er en betydelig 
indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne er angi-
vet i ét ord, der begge begynder med ”Borger”. Det indgik derudover i Valgnævnets over-
vejelser, at de to partinavne adskiller sig fra hinanden ved, at ”Borger” i de to partinavne 
er sammensat med henholdsvis ”demokratiet” og ”indflydelse”. Henset til, at ordet ”ind-
flydelse” rent betydningsmæssigt ligger tæt op ad ordet ”demokratiet”, da demokrati ofte 
kan associeres med indflydelse og omvendt, fandt nævnet imidlertid ikke, at de to parti-
navne adskilte sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at de begge kunne godkendes. I samme 
afgørelse kom nævnet frem til, at der derimod ikke forelå nogen nærliggende risiko for 
forveksling mellem ”Borgerindflydelse” og det dengang godkendte Borgerlisten Dan-
mark. I en lignende afgørelse fandt Valgnævnet, at ”Borgerpartiet” ikke kunne godkendes 
på grund af forvekslingsrisikoen med Borgerdemokratiet og Borgerlisten Danmark.
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Valgnævnet har afvist at godkende ”For Folket” og ”Folkets Valg” på grund af risiko for 
forveksling med Folkets Parti. Det fremgår af sidstnævnte afgørelse, at ”Folkets” samt 
afledninger heraf er en almen betegnelse, som flere partier kan bruge, men at der er en 
visuel lighed mellem det ønskede partinavn, ”Folkets Valg”, og det godkendte partinavn 
Folkets Parti. Af begge afgørelser fremgår, at der ikke i de ønskede partinavne indgår 
ord, der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti end Folkets Parti. 

9.1.3. Sager, hvor det eller de bærende element(er) i navnet er det samme som i et 
beskyttet partinavn 

Valgnævnet har i en række sager taget stilling til en forvekslingsrisiko begrundet i, at det 
bærende element i det ønskede partinavn og et beskyttet partinavn er det samme. 

”Socialdemokratisk forbund” kunne således ikke godkendes, fordi det kunne give anled-
ning til forveksling med navnet på det opstillingsberettigede parti Socialdemokratiet. 
Valgnævnet lagde vægt på, at det bærende element i begge partinavne er betegnelsen 
”socialdemokrati”, hvilket ifølge nævnets afgørelse var afgørende ved vurderingen af, 
om partinavnene som helhed er forvekslelige. Hertil kom, at tilføjelsen ”forbund” efter 
nævnets opfattelse ikke tilførte et betydningsmæssigt indhold, som i tilstrækkelig grad 
individualiserer det ønskede partinavn fra Socialdemokratiet. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Danskernes Parti”, da det kunne give anledning til 
forveksling med navnet på det godkendte parti Danmarkspartiet. Der blev herved lagt 
vægt på, at de begge indeholder ordet ”parti” samt de beslægtede ord ”Danskernes” og 
”Danmark”, og at ordene er placeret i samme rækkefølge. Det indgik i nævntes overvejel-
ser, at de to partinavne adskiller sig ved, at det ene består af to ord og det andet af ét ord. 
Dog var det nævnets opfattelse, at det faktum, at det væsentlige element i begge navne er 
ordene ”Danskerne” og ”Danmark”, der er meget nært beslægtede ord, og som medfører 
en nærliggende forståelsesmæssig lighed mellem de to partinavne, er afgørende for vur-
deringen af, om partinavnene som helhed er forvekslelige. Efter en samlet vurdering var 
det således nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”Danskernes Parti” indgår ord, 
der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti end Danmarkspartiet. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Danmarks Nationale Liste” som navnet på et nyt 
parti, fordi det kan give anledning til forveksling med navnet på det godkendte parti 
Danskernes Parti – De nationale. Valgnævnet lagde herved vægt på en nærliggende 
forståelsesmæssig lighed mellem de to navne, fordi begge partinavne indeholder ordet 
”Nationale” samt ordene ”Danmarks” og ”Danskernes”, som er meget nært beslægtede, 
idet ordet ”danskerne” er afledt af ordet ”Danmark”. Ordenes forskellige placering i par-
tinavnene og det forhold, at det ene partinavn består af tre ord og det andet af to led, så-
ledes at ordene visuelt adskiller sig fra hinanden, indgik i nævnets overvejelser. Dog var 
det nævnets opfattelse, at det faktum, at det væsentlige bærende element i begge navne 
er betegnelsen ”nationale” og de nært beslægtede ord henholdsvis ”Danmark” og ”Dan-
skerne”, er afgørende for vurderingen af, om partinavnene som helhed er forvekslelige. 
Hertil kom, at betegnelsen ”Liste” i ”Danmarks Nationale Liste” særligt i sammenhæng 
med nationale valg er beslægtet med betegnelsen ”parti”, som indgår i partinavnet Dan-
skernes Parti – De nationale. Efter en samlet vurdering var det således nævnets opfat-
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telse, at der ikke i partinavnet ”Danmarks Nationale Liste” indgik ord, der tilstrækkeligt 
tydeligt angav, at der er tale om et andet parti end Danskernes Parti – De nationale. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Folkeflokken” på grund af risikoen for forveksling 
med Folkeringen. Valgnævnet lagde ved den konkrete vurdering vægt på, at der er en 
vis indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet de begge starter med 
ordet ”folke”, der må anses for at være det bærende element i begge partinavne, samt at 
begge partinavne består af to sammensatte ord, hvor det andet ord i begge partinavne 
er angivet i bestemt form. Det indgik desuden i nævnets vurdering, at det andet ord i de 
to partinavne, henholdsvis ”flokken” og ”ringen”, begge kan associeres med en sammen-
slutning, gruppe eller lignende. Endelig indgik det i nævnets vurdering, at de to parti-
navne adskiller sig ved, at det andet ord, henholdsvis ”flokken” og ”ringen”, fonetisk og 
visuelt er forskellige. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at navnet ”Folkeflokken” 
kunne give anledning til forveksling med Folkeringen. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Centrum Partiet” på grund af risikoen for forveksling 
med navnet på det tidligere opstillingsberettigede parti Centrum-Demokraterne, idet 
der ikke var forløbet 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg. Valgnæv-
net lagde ved vurderingen vægt på, at der er en indholdsmæssig og visuel lighed mellem 
de to partinavne, idet begge partinavne er angivet i to ord med store begyndelsesbogsta-
ver, ligesom begge partinavne begynder med ordet ”Centrum”, der må anses for at være 
det bærende element i begge partinavne. Det indgik desuden i Valgnævnets overvejelser, 
at de to partinavne bl.a. adskiller sig fra hinanden ved, at der i det ene partinavn indgår 
ordet ”Partiet”, mens der i det andet partinavn indgår ordet ”Demokraterne”. Nævnet 
fandt efter en samlet vurdering, at der i partinavnet ”Centrum Partiet” ikke indgår ord 
eller elementer, der tilstrækkeligt tydeligt angav, at der er tale om et andet parti end 
Centrum-Demokraterne. 

Valgnævnet har afvist at godkende ”Demokratisk Folkeparti” på grund af forvekslings-
risikoen med Folkedemokraterne. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt på, at begge 
partinavne indeholder afledninger af henholdsvis ordet ”folke” og ordet ”demokrati”, og 
at det godkendte partinavn Folkedemokraterne består af en afledning af ordet ”Folke-
demokrati”, der fonetisk og betydningsmæssigt vurderes at ligge tæt op ad ordet ”Folke-
parti”. Det indgik endvidere i nævnets overvejelser, at de to partinavne adskiller sig fra 
hinanden ved, at det ansøgte partinavn, ”Demokratisk Folkeparti”, består af to adskilte 
ord, ligesom ordet ”Parti” indgår som en del af det ansøgte partinavn til forskel fra det 
godkendte partinavn Folkedemokraterne. Det var imidlertid nævnets opfattelse, at de 
bærende elementer i begge partinavne er afledninger af ordene ”Folke” og ”Demokrati”, 
hvilket var afgørende for nævnets vurdering af, om partinavnene som helhed var for-
vekslelige. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Fornuftigt” på grund af forvekslingsrisikoen med 
Fornuftsdemokratiet. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt på, at der er en betydelig 
indholdsmæssig lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne indeholder afled-
ninger af ordet ”Fornuft”. Derudover indgik det i Valgnævnets vurdering, at de bærende 
elementer i partinavnene er henholdsvis ”Fornuftigt” og ”Fornuft”, idet de er anført 
først i partinavnene. De bærende elementer i partinavnene var efter nævnets opfattelse 
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stort set identiske, da disse består af afledninger af samme ord. Det indgik yderligere i 
Valgnævnets overvejelser, at partinavnene adskiller sig fra hinanden ved, at der i For-
nuftsdemokratiet er tilføjet ordet ”demokratiet”. Valgnævnet fandt imidlertid, at ordet 
”demokratiet” er en almen betegnelse, der ikke i sig selv findes at tilføje noget særligt 
individuelt til partinavnet. Henset til, at ordet ”demokratiet” er det eneste, der reelt set 
adskiller de to partinavne fra hinanden, idet de bærende elementer i partinavnene er 
afledninger af samme ord, fandt nævnet ikke, at det ansøgte partinavn, ”Fornuftigt”, 
tilstrækkeligt tydeligt angav, at der er tale om et andet parti end Fornuftsdemokratiet. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Frie Grønne” på grund af forvekslingsrisikoen med 
De Grønne. Valgnævnet lagde vægt på, at der er en væsentlig indholdsmæssig og visuel 
lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne er angivet i to ord, og idet begge 
partinavne indeholder ordet ”Grønne”, der er placeret sidst i partinavnet, og som må an-
ses for at være det bærende element i begge partinavne. Det indgik endvidere i nævnets 
overvejelser, at de to partinavne adskiller sig fra hinanden ved, at der i de to partinavne 
indgår ordet ”Frie” henholdsvis ”De”, som imidlertid ikke i sig selv tilfører et betyd-
ningsmæssigt indhold, der i væsentlig grad adskiller ”Frie Grønne” fra De Grønne. 
Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Frie Grønne” kunne give an-
ledning til forveksling med De Grønne. Valgnævnet kunne derimod i samme ombæring 
godt godkende ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti”. 

9.1.4. Sager, hvor der i et ansøgt partinavn i sin helhed indgår et beskyttet partinavn 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Højre Demokraterne” på grund af forvekslingsrisi-
koen med Højre. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt på, at begge partinavne inde-
holder ordet ”Højre”, og at det bærende element i partinavnet ”Højre Demokraterne” er 
ordet ”Højre”, idet ”Højre” er anført først i partinavnet. Det bærende element i ”Højre 
Demokraterne” udgør dermed hele partinavnet Højre. Efter en samlet vurdering og hen-
set til, at det bærende element i ”Højre Demokraterne” udgør hele partinavnet Højre, 
var det nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”Højre Demokraterne” indgår ord, 
der tilstrækkeligt tydeligt angav, at der er tale om et andet parti end Højre. 

Valgnævnet gav afslag til ”Den National-Grønne Kurs” på grund af risikoen for forveks-
ling med Grøn Kurs. Valgnævnet lagde vægt på, at der er en betydelig indholdsmæssig 
lighed mellem de to partinavne, idet både ordet ”Grøn(ne)” og ordet ”Kurs” indgår i 
begge partinavne. Valgnævnet lagde desuden vægt på, at en bøjet form af partinavnet 
Grøn Kurs indgår i sin helhed i partinavnet ”Den National-Grønne Kurs”. Det indgik i 
Valgnævnets overvejelser, at tilføjelsen af ordene ”Den” og ”National” i ”Den National-
Grønne Kurs” bidrager til, at partinavnet adskiller sig fra Grøn Kurs, og at partinavnet 
”Den National-Grønne Kurs” er væsentligt længere end Grøn Kurs. Valgnævnet fandt 
dog efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Den National-Grønne Kurs” kunne give 
anledning til forveksling med Grøn Kurs.
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9.1.5. Sager, hvor der bl.a. er lagt vægt på risikoen for, at vælgerne antager en – positiv 
eller negativ – forbindelse til et opstillingsberettiget parti 

”Folkesocialistisk Alternativ” kunne ikke godkendes på grund af forvekslingsrisikoen 
med det opstillingsberettigede parti SF – Socialistisk Folkeparti. Nævnet henviste her-
ved til en samlet sproglig vurdering, idet afledninger af ordet ”folkesocialistisk” indgår i 
begge navne. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det generelt er indarbejdet i vælgernes 
bevidsthed, at SF – Socialistisk Folkeparti betegnes som ”folkesocialisterne” og tillige 
også i daglig tale og i medierne omtales som sådan, uanset at dette forhold ikke sig selv 
er tilstrækkeligt. I tilfælde, hvor der i et nyt partinavn indgår en betegnelse, der positivt 
eller negativt – direkte såvel som indirekte – er knyttet til et navn på et andet eksiste-
rende parti, ville der efter Valgnævnets opfattelse være risiko for forveksling. Valgnæv-
net fandt, at der konkret var risiko for, at vælgerne vil kunne antage, at der – negativt 
eller positivt – er en forbindelse mellem de to partier. Det var således ud fra en samlet 
vurdering Valgnævnets opfattelse, at partinavnet ”Folkesocialistisk Alternativ” positivt 
eller negativt knytter sig til SF – Socialistisk Folkeparti på en sådan måde, at det øn-
skede partinavn vil kunne forveksles med dette opstillingsberettigede parti. Det fremgår, 
at Valgnævnets vurdering ikke er ensbetydende med, at SF – Socialistisk Folkeparti har 
eneret til ordet ”folkesocialistisk” i forbindelse med deres partinavn, og at et partinavn, 
hvori dette ord indgår, vil kunne godkendes, såfremt der ved et eller flere andre ord i 
partinavnet tydeligt angives, at der er tale om et andet ”folkesocialistisk” parti end SF – 
Socialistisk Folkeparti. 

Valgnævnet gav afslag til partinavnet ”Borgerlige Socialdemokrater” på grund af risi-
koen for forveksling med Socialdemokratiet. Her lagde Valgnævnet vægt på, at ordet 
”Socialdemokrat” indgår i begge navne. Uanset at dette forhold i sig selv ikke er tilstræk-
keligt til at udgøre en forvekslingsrisiko mellem de to partinavne, lagde nævnet vægt 
på, at det generelt i vælgernes bevidsthed er indarbejdet, at Socialdemokratiet betegnes 
som ”Socialdemokraterne”. Et nyt partinavn, hvori der indgår en betegnelse, der direkte 
eller indirekte er knyttet til navnet på et eksisterende parti, vil efter Valgnævnets vur-
dering kunne skabe risiko for forveksling. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at 
partinavnet ”Borgerlige Socialdemokrater” kan give anledning til forveksling med So-
cialdemokratiet. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Kristeligt Folkeparti” på grund af risikoen for for-
veksling med Kristendemokraterne. Ved vurderingen lagde Valgnævnet vægt på, at par-
tiet Kristendemokraterne hed Kristeligt Folkeparti fra 1970 til 2003, hvor partiet ændre-
de navn fra Kristeligt Folkeparti til Kristendemokraterne. Idet partiet fortsat eksisterer, 
men blot har ændret navn, og idet der er en betydelig indholdsmæssig og visuel lighed 
mellem de to partinavne, fandt nævnet, at der er risiko for forveksling mellem ”Kristeligt 
Folkeparti” og Kristendemokraterne. 

9.1.6. Sager, hvor der særligt er lagt vægt på det sproglige og visuelle 

Valgnævnet kunne ikke godkende partinavnet ”De frie Moderater” på grund af risikoen 
for forveksling med det godkendte partinavn De Frie Demokrater. Nævnet lagde vægt 
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på, at ordene ”De frie” indgår med samme placering i begge navne. ”De frie” er imidler-
tid en almen betegnelse, der ikke kan opnås eneret til, men Valgnævnet lagde ved den 
konkrete vurdering vægt på, at de to navne, ud over at begynde med de samme ord og 
være omtrent af samme længde, indeholder betegnelserne ”Moderater” henholdsvis 
”Demokrater”, der har en fonetisk lighed. Det medfører, at partinavnene ved udtale er 
meget enslydende, idet det udelukkende er de to første stavelser i ordet ”Moderater” i 
partinavnet ”De Frie Moderater”, der individualiserer det fra partinavnet De Frie Demo-
krater, uanset at partinavnet ”De Frie Moderater” ved tilføjelsen af ordet ”Moderater” 
sprogligt adskiller sig fra partinavnet De Frie Demokrater. Nævnet anførte videre, at der 
tillige eksisterer en vis visuel lighed mellem de to partinavne. Efter en samlet vurdering 
var det nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”De Frie Moderater” indgik ord, der 
tilstrækkeligt tydeligt angav, at der er tale om et andet parti end De Frie Demokrater. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Dansk Folkedemokrati” på grund af risikoen for for-
veksling med det opstillingsberettigede parti Dansk Folkeparti. Valgnævnet lagde vægt 
på, at der er en betydelig sproglig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge 
partinavne indeholder ordene ”Dansk” og ”Folke”, og idet begge disse ord er placeret 
først i de pågældende partinavne. Det indgik endvidere i nævnets overvejelser, at de to 
partinavne adskiller sig fra hinanden ved, at der i ”Dansk Folkedemokrati” indgår ordet 
”demokrati”, mens der i Dansk Folkeparti indgår ordet ”parti”. Nævnet fandt imidlertid 
ikke, at ordene ”demokrati” og ”parti” i tilstrækkelig grad adskilte de to partinavne fra 
hinanden. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Dansk Folkedemo-
krati” kunne give anledning til forveksling med Dansk Folkeparti. 

”Stram Kus” kunne ikke godkendes på grund af risikoen for forveksling med det den-
gang opstillingsberettigede parti Stram Kurs. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt 
på, at de to partinavne visuelt fremstår næsten identiske. Begge partinavne er således 
angivet i to ord, hvoraf det første ord, ”Stram”, er det samme i begge navne, mens det 
kun er bogstavet ”r”, der adskiller ”Kus” fra ”Kurs”. Det indgik desuden i nævnets over-
vejelser, at ordene ”Kus” og ”Kurs” indholdsmæssigt adskiller sig fra hinanden. Nævnet 
fandt efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Stram Kus” kunne give anledning til 
forveksling med Stram Kurs. 

Valgnævnet gav afslag til ”Samlivspartiet” på grund af risikoen for forveksling med Sam-
fundspartiet. Valgnævnet lagde vægt på, at der er en betydelig visuel lighed mellem de to 
partinavne, idet begge partinavne begynder med ”Sam-” og ender på ”-partiet”, og idet 
begge partinavne er angivet i ét ord med næsten samme længde. Det indgik derudover 
i nævnets overvejelser, at de to partinavne adskiller sig fra hinanden ved at indeholde 
stavelserne ”liv” henholdsvis ”fund”, og at de to partinavne har forskellig indholdsmæs-
sig betydning. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Samlivspartiet” 
kunne give anledning til forveksling med Samfundspartiet. Med en lignende begrundel-
se gav Valgnævnet afslag til ”Samlingspartiet” på grund af risikoen for forveksling med 
Samfundspartiet. Tilsvarende har nævnet afvist at godkende ”Fædrepartiet” på grund af 
risikoen for forveksling med Fædrelandspartiet. 

Valgnævnet kunne ikke godkende ”Ny Balance” på grund af risikoen for forveksling med 
det tidligere opstillingsberettigede parti Ny Alliance. Valgnævnet lagde vægt på, at der 
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er en betydelig sproglig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne 
er angivet i to ord, hvoraf det første ord er ”Ny”. Det indgik desuden i nævnets overvejel-
ser, at den sidste del af de to partinavne er forskellige, idet det ene partinavn indeholder 
ordet ”Balance”, mens det andet partinavn indeholder ordet ”Alliance”. Nævnet fandt 
dog, at ordene ”Balance” og ”Alliance” har en så høj grad af visuel og fonetisk lighed, at 
ordene ikke i tilstrækkelig grad adskilte de to partinavne fra hinanden. Nævnet fandt 
efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Ny Balance” kunne give anledning til forveks-
ling med Ny Alliance. Det forhold, at Ny Alliance senere har ændret navn til Liberal 
Alliance, kunne ikke føre til et andet resultat. 

Valgnævnet har også givet afslag til ”Kristenhedspartiet” på grund af risikoen for for-
veksling med Kristendemokraterne. Valgnævnet lagde vægt på, at der er en betydelig 
sproglig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne er angivet i 
ét ord, hvoraf den første del består af ordet ”kristenhed” henholdsvis ”kristen”. Det 
indgik tillige i nævnets overvejelser, at den sidste del af de to partinavne er forskellige, 
idet det ene partinavn indeholder ordet ”partiet”, mens det andet indeholder ordet 
”demokraterne”. Nævnet fandt imidlertid ikke, at ordene ”partiet” og ”demokraterne” 
i tilstrækkelig grad adskiller de to partinavne fra hinanden. Efter en samlet vurdering 
fandt nævnet, at ”Kristenhedspartiet” kunne give anledning til forveksling med Kristen-
demokraterne. Valgnævnet har derimod kunnet godkende Dansk Kristenhedsparti og 
De Kristne. 

9.2. Godkendelse af partinavne for et tidligere opstillingsbe-
rettiget parti (generhvervelse), jf. folketingsvalglovens § 13, 
stk. 1, nr. 2 
Det følger af § 13, stk. 1, nr. 2, i folketingsvalgloven, at et nyt parti ikke kan få godkendt 
et navn, som er navnet på et parti, der har været opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
medmindre der er forløbet mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketings-
valg. En tilsvarende regel findes i lovens § 13, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår navne på 
partier, der har været opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg. Her er beskyt-
telsesperioden dog 4 valgperioder. 

Det fremgår af forarbejderne til folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2, at formålet med 
bestemmelsen er, at der i alle forhold vedrørende valg til Folketinget over for vælgerne 
hersker den størst mulige klarhed, herunder at modvirke, at der opstår misforståelser 
hos vælgerne om de enkelte partiers identitet. Et partinavn omfattet af bestemmelsen 
er således beskyttet mod, at et andet parti kan få godkendt navnet med henblik på ind-
samling af vælgererklæringer til deltagelse i folketingsvalg. Det fremgår også af forarbej-
derne til bestemmelsen, at såfremt et tidligere opstillingsberettiget parti på ny ønsker at 
deltage i folketingsvalg, vil det pågældende partinavn naturligvis kunne godkendes for 
dette parti uanset bestemmelsen i folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2. 

Det følger således af den nævnte bestemmelse, at et navn på et parti, som tidligere har 
været opstillingsberettiget til folketingsvalg, og hvor der ikke er forløbet mindst 5 valg-
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perioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, kun kan godkendes for det pågæl-
dende parti. 

I en sag om et tidligere opstillingsberettiget partis, Fremskridtspartiet, fornyede god-
kendelse (generhvervelse) af partinavnet har Valgnævnet truffet afgørelse om annul-
lation af sådanne godkendelser med den begrundelse, at de ikke var meddelt til den 
retmæssige repræsentant for partiet. 

Fremskridtspartiet var senest opstillet til folketingsvalget den 20. november 2001. På 
grundlag af en ansøgning af 6. september 2010 fra hovedbestyrelsesmedlem og formand 
for partiet i Region Syddanmark, NN, godkendte Valgnævnet den 29. september 2010 en 
standardblanket til indsamling af vælgererklæringer for Fremskridtspartiet (som Valg-
nævnet indtil 2016 skulle godkende, se afsnit 7.3). Afgørelsen blev meddelt til forenin-
gen ”Fremskridtspartiet”. På grundlag af en ny henvendelse fra NN godkendte nævnet 
den 5. december 2011 med henvisning til sin afgørelse af 29. september 2010 en ændret 
standardblanket til indsamling af vælgererklæringer for Fremskridtspartiet. I et brev af 
11. marts 2012 klagede en anden repræsentant for Fremskridtspartiet over afgørelserne, 
idet han oplyste, at partiet havde været udsat for et identitetstyveri, hvor andre havde 
gjort brug af partiets domænenavne og havde fået partinavn og standardblanket god-
kendt til deltagelse i folketingsvalg. Klageren henviste til en afgørelse af 24. oktober 2011 
fra Klagenævnet for Domænenavne, hvorefter han – og ikke NN – var den retmæssige 
repræsentant for det tidligere opstillingsberettigede Fremskridtspartiet. 

Valgnævnet annullerede på den baggrund godkendelserne af 29. september 2010 og 5. 
december 2011. Det fremgår af Valgnævnets begrundelse for afgørelsen, at nævnet ikke 
ved godkendelserne i 2010 og 2011 havde haft anledning til at betvivle, at NN var ret-
mæssig repræsentant for Fremskridtspartiet, men at Klagenævnet for Domænenavnes 
afgørelse havde givet nævnet grundlag for at overveje, om der med denne afgørelse var 
fremkommet sådanne nye oplysninger i sagen, at der herved var tilstrækkeligt grundlag 
for at ændre nævnets afgørelser. Klagenævnet for Domænenavne havde på grundlag af 
Fremskridtpartiets vedtægter og almindelige foreningsretlige regler samt oplysninger 
om partiets repræsentationsforhold og det i dokumenter og referater beskrevne begi-
venhedsforløb på møder i partiets styrende organer fundet, at klageren var den rette 
repræsentant for det tidligere opstillede parti Fremskridtspartiet. På den baggrund 
fandt Valgnævnet, at klageren – og ikke NN – var retmæssig repræsentant for Frem-
skridtspartiet. Valgnævnet tilføjede, at NN måtte antages at have været bekendt med 
begivenhedsforløbet om de interne forhold i partiet, som fremgik af Klagenævnet for 
Domænenavnes afgørelse, uden at han havde gjort Valgnævnet opmærksom herpå. 

9.3. Godkendelse af partinavne, hvor en anden på andet 
grundlag har eneret til partinavnet, jf. folketingsvalglovens § 
13, stk. 2 
Efter folketingsvalglovens § 13, stk. 2, kan et nyt parti ikke få godkendt et navn, såfremt 
det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på 
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andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til navnet. I så fald kan navnet dog god-
kendes med rettighedshaverens samtykke. Viser det sig, at det ved endelig dom er fast-
slået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne 
i stk. 1 har eneret til et navn, som Valgnævnet har godkendt som navn for et nyt parti, og 
samtykker indehaveren af eneretten ikke i partiets brug af navnet, kan Valgnævnet tilba-
gekalde godkendelsen, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 3. 

Valgnævnet godkendte i 2009 Borgerligt Centrum som navn på et nyt parti til deltagelse 
i folketingsvalg. Ved godkendelsen af Borgerligt Centrum udtalte Valgnævnet bl.a., at 
spørgsmålet om, hvorvidt navne, der ikke er identiske med, men kan forveksles med et 
navn, en anden har opnået eneret til, skal kunne godkendes, afhænger af udstræknin-
gen af den beskyttelse, den andens eneret nyder efter de pågældende materielle regler. 

Det navn, der var tale om forvekslingsrisiko med, var navnet ”Borgercentrum”, der var 
et parti, der søgte indflydelse som lokalpolitisk kandidatliste ved kommunalvalg i Køge. 
”Borgercentrum” måtte derfor karakteriseres som en ikke-erhvervsdrivende forening og 
var registreret som sådan i Det Centrale Virksomhedsregister. 

Det kunne efter Valgnævnets opfattelse ikke afvises, at navnet ”Borgercentrum”, der 
bl.a. anvendtes som navn på en lokalpolitisk kandidatliste til kommunalvalg i Køge, nød 
beskyttelse efter foreningsnavneretten, og at ”Borgercentrum” derved havde eneret til 
navnet stiftet alene ved ibrugtagning. 

Det måtte efter Valgnævnets opfattelse imidlertid antages, at den beskyttelse, som ”Bor-
gercentrum” nød, havde tilknytning til et bestemt geografisk område og et bestemt lokalt 
formål. Det var derfor Valgnævnets opfattelse, at navnet ”Borgercentrums” beskyttelse 
og hermed eneret måtte antages at være geografisk knyttet til lokalpolitiske interesser på 
Køge-egnen. 

Hertil kom, at hensynet bag Valgnævnets forudgående godkendelse af navne for nye 
partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, er, at der for vælgerne hersker den størst 
mulige klarhed ved valg til Folketinget. Endvidere er Valgnævnets godkendelse ikke en 
betingelse for, at et parti kan drive politisk virksomhed. 

Valgnævnet bemærkede, at nævnet ikke ved godkendelsen af navnet Borgerligt Centrum 
som navn på et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg havde taget stilling til, hvem der 
materielt på andet grundlag end folketingsvalgloven måtte være berettiget til at anvende 
det pågældende navn eller et navn, der er forveksleligt hermed. Afgørelsen heraf hører 
under domstolene. 

Valgnævnet godkendte senere partinavnet Borgercentrum i 2018. 

I 2017 godkendte Valgnævnet partinavnet Højre som navn på et nyt parti til deltagelse 
i folketingsvalg. Kort herefter modtog nævnet en anmodning om tilbagekaldelse af god-
kendelsen fra NN, som oplyste, at pågældende var indehaver af henholdsvis iværksæt-
terselskabet Højre IVS og foreningen Partiet Højre, der begge var registreret i Det Cen-
trale Virksomhedsregister (CVR), samt at pågældende var indehaver af hjemmesiden 
”hojre.dk”.

http://hojre.dk
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Valgnævnet fandt, at registrering i CVR af en forening eller en virksomhed i sig selv ikke 
er tilstrækkeligt til at etablere en eneret til et navn. Ligeledes er registrering af et do-
mænenavn og oprettelse af en hjemmeside i sig selv ikke tilstrækkeligt til at etablere en 
eneret til et navn. 

På baggrund af oplysningerne fra NN fandt Valgnævnet, at der ikke var grund til at an-
tage, at NN på andet grundlag end reglerne i folketingsvalglovens § 13, stk. 1, har eneret 
til navnet ”Højre”, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 2, 1. pkt., og § 13, stk. 3, 1. pkt. Valg-
nævnet fandt derfor ikke grundlag for at tilbagekalde sin godkendelse af partinavnet 
Højre. 

I en afgørelse fra 2020 afviste Valgnævnet at tilbagekalde godkendelsen af partinavnet 
Danmark for Alle. I sagen havde NN rettet henvendelse til nævnet og oplyst, at ”Dan-
mark for Alle” var navnet på en Facebook-gruppe bestående af 2.355 medlemmer, og at 
gruppen ejede domænerne ”Danmark-for-Alle.dk” og ”Danmark-for-Alle.com”. NN op-
lyste desuden, at indehaveren af partinavnet Danmark for Alle havde søgt om godken-
delse af partinavnet, uden at Facebook-gruppens administratorer var vidende herom. 
Valgnævnet fandt, at oprettelsen af den konkrete Facebook-gruppe ikke var tilstræk-
keligt til, at der var etableret en eneret til navnet ”Danmark for Alle”. Valgnævnet fandt 
tillige, at registreringen af de konkrete domænenavne ikke var tilstrækkeligt til, at der 
var etableret en eneret til navnet ”Danmark for Alle”. 

Valgnævnet har desuden godkendt partinavnet Beyoncé Partiet. 

Det følger af folketingsvalglovens § 12, stk. 5, 1. pkt., at hvis partianmeldelse ikke er fore-
taget inden for den periode, hvor godkendelsen af partiets navn og en eventuel forlæn-
gelse af denne gælder, kan den, der har fået partiets navn godkendt, tidligst indgive an-
søgning om godkendelse af samme partinavn 1 år efter dagen for udløbet af den tidligere 
godkendelse (populært kaldet karantænereglen, se afsnit 9.4.4). Den, der har fået parti-
ets navn godkendt, kan dog, uanset at der ikke er forløbet 1 år efter dagen for udløbet af 
den tidligere godkendelse, indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn, hvis 
andre efter reglerne om eneret i § 13, stk. 2, ikke kan få godkendt partinavnet, jf. § 12, 
stk. 5, 2. pkt. 

I en sag fra 2020 vedrørende godkendelsen af partinavnet ”Jorden Frihed Kundskab” 
behandlede Valgnævnet bl.a. spørgsmålet om karantænereglen i relation til eneret efter 
folketingsvalglovens § 12, stk. 5, 2. pkt. 

I 2016 havde Valgnævnet godkendt partinavnet ”Jorden Frihed Kundskab”. Partinavne-
indehaveren søgte inden godkendelsens udløb om forlængelse af godkendelsen, hvilket 
Valgnævnet gav afslag på. Partinavneindehaveren klagede over afgørelsen med henvis-
ning til § 12, stk. 5 (dengang § 12, stk. 4). Partinavneindehaveren oplyste til nævnet, at 
navnet ”Jorden Frihed Kundskab” var ejet af en juridisk person med et nærmere angivet 
CVR-nr. På baggrund heraf foretog nævnet en fornyet vurdering af sagen i forhold til, 
om partinavneindehaveren eller andre havde eneret til navnet, og om partinavneindeha-
veren på den baggrund, uanset at der ikke var forløbet 1 år efter udløbet af den tidligere 
godkendelse, kunne indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn. Nævnet 
fandt også her, at registrering i CVR af en forening eller en virksomhed i sig selv ikke 

http://Danmark-for-Alle.dk
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er tilstrækkeligt til at etablere en eneret til et navn. Ligeledes er f.eks. registrering af et 
domænenavn og oprettelse af en hjemmeside i sig selv ikke tilstrækkeligt til at etablere 
en eneret til et navn. På baggrund af oplysningerne fra partinavneindehaveren fandt 
nævnet, at der ikke var grund til at antage, at en anden, herunder partinavneindehave-
ren, havde eneret til partinavnet ”Jorden Frihed Kundskab”. 

9.4. Særligt om andre årsager til afslag på godkendelse af et 
partinavn 

9.4.1. Sager, hvor den bærende del af partinavnet består af et enkelt bogstav eller en 
kombination af bogstaver, der ikke i sig selv danner et ord 

Folketingsvalgloven indeholder ikke udtrykkelige regler om, hvilke betingelser der skal 
være opfyldt for, at en kombination af bogstaver skal kunne godkendes som et parti-
navn, eller om at enkeltstående bogstaver ikke kan anvendes som partinavne. 

Valgnævnet har afvist at godkende partinavnet ”Partiet GIP”. Det var i den forbindelse 
nævnets opfattelse, at bestemmelsen i folketingsvalglovens § 14, hvorefter ministeren 
tildeler de opstillingsberettigede partier en bogstavsbetegnelse, som partierne ud over 
partinavnet skal opføres med på stemmesedlen, er baseret på den forudsætning, at et 
partinavn tydeligt adskiller sig fra en bogstavbetegnelse. Et partinavn kan derfor ikke 
bestå af et enkelt bogstav eller af flere bogstaver, der ikke i sig selv danner et ord. 

Videre anførte Valgnævnet i afgørelsen, at reglerne i bekendtgørelse om bedømmelse af 
stemmesedler afgivet til folketingsvalg, jf. nu bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2013, 
om brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning, for-
udsætter, at der ikke kan anvendes en bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, 
der ikke danner et ord, herunder en bogstavbetegnelse, der er en forkortelse for et par-
tinavn. Nævnet henviste særligt til bestemmelsen, hvorefter en brevstemmeseddel som 
udgangspunkt er ugyldig, hvis den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestå-
ende af flere bogstaver, medmindre der ikke er tvivl om, hvilket parti den pågældende 
bogstavbetegnelse skal angive. 

Valgnævnet anførte videre, at det i den kommunale og regionale valglov, jf. nu lovbe-
kendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 om kommunale og regionale valg, for så vidt angår 
listebetegnelser for kandidater til kommunale og regionale valg udtrykkeligt er fastsat, 
at der som listebetegnelse ikke kan anvendes enkelte bogstaver (A, B, C osv.) eller en 
kombination af bogstaver, der ikke danner et ord (RV, CD, SF, KRF, osv.). Nævnet 
henviste til, at det fremgik af lovbemærkningerne til bestemmelsen herom, at den er i 
overensstemmelse med, hvad der allerede ansås for at være gældende ret, og at der ved 
kommunale og regionale valg består et tilsvarende hensyn som ved folketingsvalg til at 
holde betegnelsen for kandidatlisten adskilt fra den bogstavbetegnelse, hvormed kandi-
datlisten ud over listebetegnelsen anføres på stemmesedlen. 

Da bogstavkombinationen ”GIP”, som var den bærende del af ”Partiet GIP”, ikke dan-
ner et ord efter dansk retskrivning, kunne Valgnævnet som følge heraf ikke godkende 
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”Partiet GIP” som navn på et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg. Det faktum, at ordet 
”Partiet” ligeledes var en del af det ønskede partinavn, kunne ikke føre til et andet resul-
tat, idet dette ord havde karakter af en forklarende tilføjelse, der ikke i sig selv ændrer 
væsentligt på det ønskede partinavn. 

Det fremgår af afgørelsen, at Valgnævnet efter omstændighederne vil kunne godkende et 
partinavn, hvor forkortelsen indgår i partinavnet sammen med de ord, som forkortelsen 
dækker over. Som eksempel anførtes, at partiet DFLD, Danmarks Frie Liberale Demo-
krater var et godkendt partinavn. Valgnævnet har desuden godkendt partinavnet S-D-K, 
Societas-Dêmos-Krátos, Det retfærdige hyggeparti (DRHP), DSL – Danske Social Li-
berale og PIL – Parti for Innovation og Ligestilling. 

Valgnævnet afviste ligeledes at godkende partinavnet ”B-partiet”, idet der dog herved 
ikke blev henvist til reglerne i bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet 
til folketingsvalg om brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stem-
meafgivning, da disse regler alene vedrører bogstavsbetegnelser bestående af flere bog-
staver. I afgørelsen henviste nævnet derimod til, at bogstavet B, der var den bærende del 
af det ønskede navn, ”B-partiet”, er reserveret som bogstavbetegnelse for Det Radikale 
Venstre ved folketingsvalg. 

Tilsvarende afviste Valgnævnet at godkende ”e-Partiet”. Valgnævnet lagde vægt på, at 
den bærende del af partinavnet ”e-Partiet” består af et enkelt bogstav, ”e”, og at parti-
navne efter nævnets opfattelse ikke kan bestå af et enkelt bogstav. Det indgik imidlertid 
også i nævnets overvejelser, at bogstavet ”e” kan anvendes som forkortelse for noget 
elektronisk. Valgnævnet kunne efter en samlet vurdering ikke godkende ”e-Partiet” som 
navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketingsvalg. 

9.4.2. Sager, hvor partinavnet indeholder særlige kendetegn 

I en sag om godkendelse af partinavnet ”2117” havde Valgnævnet anledning til at over-
veje, om et navn, der alene består af tal, kan godkendes som navn på et nyt parti til del-
tagelse i folketingsvalg. 

Folketingsvalgloven indeholder ikke udtrykkelige regler om, hvorvidt et navn, der alene 
består af tal, kan godkendes som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folke-
tingsvalg. 

Det er imidlertid Valgnævnets opfattelse, at bestemmelsen i folketingsvalglovens § 12, 
stk. 2, hvorefter et nyt partis navn skal godkendes af Valgnævnet, inden partiet kan på-
begynde indsamling af vælgererklæringer, antages at være baseret på den forudsætning, 
at et partinavn er en betegnelse, der består af et eller flere ord. Det hensyn, der ligger 
bag denne forudsætning, er, at der for vælgerne hersker den størst mulige klarhed i alle 
forhold ved valg til Folketinget, så der ikke kan opstå nogen tvivl om, hvorvidt der er tale 
om et partinavn, eller om der f.eks. er tale om en rangordning, en mængde eller et årstal. 
Efter Valgnævnets opfattelse kan et partinavn derfor ikke alene bestå af tal. Valgnævnet 
kunne på den baggrund ikke godkende ”2117”.
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Efter Valgnævnets praksis kan partinavne indeholdende tal godkendes, såfremt tallet/ 
tallene indgår i kombination med ord. Nævnet har f.eks. godkendt partinavnene 99Poli-
tikere, Det Demokratiske Parti anno 2019, Folkebevægelsen24syv, 5-Stjerne Alliancen 
og Paven666.dk. 

Valgnævnet har udtalt, at det efter fast praksis ikke tillades, at partinavne anføres på 
en sådan måde, at navnet på stemmesedlen står særligt fremhævet eller med særlige 
kendetegn eller lignende i forhold til andre partinavne, da det kan give det pågældende 
parti en fordel frem for andre partier. F.eks. kan et partinavn ikke godkendes, hvis det 
udelukkende er anført med blokbogstaver, idet partiet derved på stemmesedlen vil ad-
skille sig typografisk fra de andre partinavne. Et partinavn, som indeholder blokbogsta-
ver i midten eller slutningen af navnet, kan dog godkendes. F.eks. har nævnet godkendt 
OverskudsSamfundet og MgeorgM. Valgnævnet har desuden godkendt partinavnet IQ 
tusind partiet. 

Det har ingen betydning for Valgnævnets godkendelse af et partinavn, hvorvidt ordene 
er stavet korrekt eller anført grammatisk korrekt. Det er heller ikke en betingelse for 
godkendelse, at partinavnet består af danske ord. F.eks. har Valgnævnet godkendt parti-
navnene Sjálfili, Heart & Soul, Hard Line og S-D-K, Societas-Dêmos-Krátos. 

Et partinavn kan bestå af ord, som ikke i sig selv giver mening, eller som er mere eller 
mindre uofficielle eller selvopfundne. Valgnævnet har f.eks. godkendt PippiIstisk Populi-
stisk Polka Parti, Spudilihutpartiet, Daxit Nu, Stikkontakt Type K – Løs Gåden, Fisker-
lussing og Deez Nuts Partiet. 

Valgnævnet godkender, at partinavne kan indeholde visse tegn, f.eks. ”–”, ”()” og ”&”, 
når de indgår som en sprogligt naturlig del af partinavnet. Derimod vil nævnet ikke 
kunne godkende et partinavn, der indeholder tegn som f.eks. ”@”, ”%” og ”!”, eller som 
indeholder tegn, der kun benyttes i andre skriftsystemer eller alfabeter. 

9.4.3. Sager om partinavne, hvori der indgår anstødelige ord, eller som strider imod ac-
ceptabel sprogbrug 

Det er i folketingsvalglovens § 13, stk. 1 og 2, angivet, hvilke partinavne der ikke kan 
godkendes. Det kan imidlertid ikke ud fra forarbejderne til folketingsvalgloven lægges til 
grund, at bestemmelserne gør udtømmende op med, hvilke partinavne Valgnævnet ikke 
kan godkende. 

Valgnævnet har således i sin praksis lagt til grund, at nævnet ved sin stillingtagen til 
godkendelse af et partinavn kan varetage hensynet til respekten og værdigheden om 
demokratiet og Folketinget, herunder valg til Folketinget, ved at afvise at godkende et 
partinavn, der indeholder ord, som strider mod acceptabel sprogbrug, og som er egnet 
til at vække anstød hos vælgerne. Valgnævnet kan ud fra de samme hensyn afvise at 
godkende et partinavn, uanset at partinavnet ikke indeholder ord, der i sig selv strider 
mod acceptabel sprogbrug. 

Valgnævnet har med henvisning hertil afvist at godkende ”Ikke mere pis” og ”Breiviks 
Brigader”. Af Valgnævnets begrundelse for sidstnævnte afgørelse fremgår, at der i parti-

http://Paven666.dk
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navnet ”Breiviks Brigader” indgår efternavnet på en person, som er idømt 21 års fængsel 
for volds- og terrorhandlinger. Gerningspersonen sprængte den 22. juli 2011 en bombe 
i regeringskvarteret i Oslo. Bomben var rettet mod og forøvede omfattende skade på 
demokratiske institutioner og dræbte 8 personer, mens 9 personer fik alvorlige skader. 
Samme dag dræbte gerningspersonen 69 personer på den norske ø Utøya. Hovedparten 
var deltagere i en politisk ungdomslejr. Valgnævnet fandt på den baggrund, at hensynet 
til at sikre respekt og værdighed om demokratiet og de demokratiske institutioner, her-
under Folketinget og valg til Folketinget, indebar, at partinavnet ”Breiviks Brigader” ikke 
kunne godkendes. 

Valgnævnet har godkendt Deez Nuts Partiet og Præservativet. 

9.4.4. Sager om partinavne, hvori der indgår et navn omfattet af karantænereglen i fol-
ketingsvalglovens § 12, stk. 5 

Hvis et parti ikke har foretaget partianmeldelse inden for den periode, hvor godkendel-
sen af partiets navn og en eventuel forlængelse af denne gælder, kan den, der har fået 
partiets navn godkendt, tidligst indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn 
1 år efter dagen for udløbet af den tidligere godkendelse, jf. folketingsvalglovens § 12, 
stk. 5. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om karensperioden, at formålet 
med bestemmelsen er at sikre, at et givent partinavn i et år er stillet til fri afbenyttelse 
for andre end den, som i første omgang fik meddelt godkendelse. 

I en sag om godkendelse af partinavnet ”Folkebevægelsen Jorden Frihed Kundskab” 
havde Valgnævnet anledning til at overveje, hvorvidt det i karensperioden på 1 år er 
muligt at få godkendt et partinavn, der ikke er helt identisk med det tidligere godkendte 
partinavn, men hvori det tidligere godkendte partinavn indgår i sin helhed. 

Ansøgeren havde tidligere fået godkendt partinavnet Jorden Frihed Kundskab for en 
treårig periode med udløb den 15. juni 2019. Ansøgeren fik ved afgørelse af 25. juni 2019 
afslag på forlængelse af godkendelsen med 1 år, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 4. Den 
11. september 2019 søgte ansøgeren om godkendelse af partinavnet ”Folkebevægelsen 
Jorden Frihed Kundskab”. 

Det var Valgnævnets opfattelse, at ordet ”Folkebevægelsen” foran ”Jorden Frihed Kund-
skab” alene har karakter af en forklarende tilføjelse til partinavnet, der ikke i sig selv 
indebærer, at partinavnet ”Folkebevægelsen Jorden Frihed Kundskab” adskiller sig væ-
sentligt fra partinavnet Jorden Frihed Kundskab. En godkendelse af partinavnet ”Folke-
bevægelsen Jorden Frihed Kundskab” ville efter nævnets opfattelse være i strid med det 
hensyn, der ligger bag bestemmelsen om karensperioden på 1 år i folketingsvalglovens 
§ 12, stk. 5. Ansøgeren fik på den baggrund afslag på godkendelse af ”Folkebevægelsen 
Jorden Frihed Kundskab”. 

Med en tilsvarende begrundelse afviste Valgnævnet at godkende ”Børn og Fædrepartiet, 
Ny Balance”. I sagen havde ansøgeren tidligere fået godkendt ”Børn og Fædrepartiet” for 
en treårig periode med udløb den 2. juni 2020. Ansøgeren søgte den 20. august 2020 
om godkendelse af ”Ny Balance” og fik den 15. september 2020 afslag herpå begrundet 



68 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 9 Praksis for godkendelse af partinavne efter folketingsvalglovens § 13

i partinavnets forvekslelighed med Ny Alliance, der tidligere har været opstillingsberet-
tiget til folketingsvalg. Den 3. november 2020 søgte ansøger om godkendelse af ”Børn og 
Fædrepartiet, Ny Balance”. 

Det var Valgnævnets opfattelse, at ordene ”Ny Balance” efter ”Børn og Fædrepartiet” 
alene har karakter af en forklarende tilføjelse til partinavnet, der ikke i sig selv indebæ-
rer, at partinavnet ”Børn og Fædrepartiet, Ny Balance” adskiller sig væsentligt fra par-
tinavnet ”Børn og Fædrepartiet”. En godkendelse af partinavnet ”Børn og Fædrepartiet, 
Ny Balance” ville efter nævnets opfattelse være i strid med det hensyn, der ligger bag 
bestemmelsen om karensperioden på 1 år i folketingsvalglovens § 12, stk. 5.
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Kapitel 10 
Praksis for forlængelse af godkendelsen af parti-
navne efter folketingsvalglovens § 12, stk. 3 

Valgnævnets godkendelse af et partinavn er gyldig i 3 år fra godkendelsens dato, jf. fol-
ketingsvalglovens § 12, stk. 2, 2. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 2, 2. 
pkt. Folketingsvalglovens § 12, stk. 4, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 4, inde-
holder regler om Valgnævnets mulighed for at forlænge sådanne godkendelser. 

Valgnævnet kan efter ansøgning forlænge godkendelsen af partinavnet for et år regnet 
fra udløbet af den tidligere godkendelse, hvis der er grund til at antage, at der inden for 
denne periode vil blive foretaget partianmeldelse. Forlængelse kan i særlige tilfælde ske 
flere gange. 

Afsnit 10.1 indeholder oplysninger om Valgnævnets praksis vedrørende fristen for indgi-
velse af ansøgning om forlængelse. Afsnit 10.2 indeholder oplysninger om Valgnævnets 
praksis vedrørende de materielle krav, der stilles for, at en godkendelse kan forlænges. 

Det bemærkes, at en ansøgning om forlængelse, som afvises, normalt ikke af Valgnæv-
net kan behandles som en ny anmodning om godkendelse af partinavnet, idet det følger 
af folketingsvalglovens § 12, stk. 5, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 5, at den 
tidligere indehaver af godkendelsen af et partinavn tidligst ét år efter dagen for udløbet 
af den tidligere godkendelse kan indgive ansøgning om ny godkendelse af det samme 
partinavn. 

10.1. Afslag på forlængelse fordi partiet anmoder for sent 
En ansøgning om forlængelse af et godkendt partinavn kan, bortset fra ganske særlige 
tilfælde, f.eks. hvis der er foretaget partianmeldelse i umiddelbar forlængelse af god-
kendelsesperiodens udløb, senest indgives på dagen for udløbet af den tidligere godken-
delse. Ansøgninger, der er indgivet digitalt og modtaget på en lørdag, søndag eller anden 
helligdag eller indgives efter kontortids ophør, anses for indgivet den pågældende dag. 
Ansøgninger, der er indgivet ved brug af almindelig post og modtaget på en lørdag, søn-
dag eller anden helligdag eller indgives efter kontortids ophør, anses først for indgivet 
den følgende hverdag, som ikke er en lørdag. Indgives ansøgning om forlængelse af god-
kendelse senest på dagen for udløbet af den tidligere godkendelse, opretholdes godken-
delsen, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. 

I en sag, hvor et partinavn var godkendt indtil den 27. oktober 2009, rettede indeha-
veren af godkendelsen den 30. november 2009 telefonisk henvendelse til Valgnævnets 
sekretariat med oplysning om, at han havde indsendt en ansøgning om forlængelse med 
posten et par måneder tidligere. Valgnævnets sekretariat havde ikke modtaget nogen 
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ansøgning, hvorfor sekretariatet henviste vedkommende til at indsende ansøgningen 
på ny. Samme dag modtog sekretariatet pr. mail en ansøgning om forlængelse, som var 
dateret den 20. september 2009. 

Valgnævnet lagde ved sit afslag på forlængelse til grund, at nævnet ikke havde modtaget 
ansøgningen om forlængelse inden udløbet af fristen den 27. oktober 2009. Valgnævnet 
udtalte, at det, bortset fra ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis der er foretaget partian-
meldelse i umiddelbar forlængelse af godkendelsesperiodens udløb, er en betingelse for 
forlængelse af en godkendelse, at ansøgningen herom er indgivet senest ved udløbet af 
den tidligere godkendelse. Valgnævnet udtalte videre, at det i øvrigt vil have undtagel-
sens karakter at tillade indgivelse af ansøgning efter fristen, og at der i sagen ikke sås 
nogen ganske særlige grunde til, at nævnet skulle fravige lovens krav om, at ansøgning 
om forlængelse skal være indgivet til nævnet senest ved udløbet af den tidligere godken-
delse. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at risikoen for forsinkelse eller bortkomst i 
postbesørgelsen påhviler ansøgeren. 

Valgnævnet modtog den 19. april 2010 en ansøgning om forlængelse af en godkendelse, 
der var udløbet den 3. april 2010. Det fremgik af ansøgningen, at ansøger på grund af 
sygdom ikke tidligere var bevidst om, at perioden for godkendelsen var udløbet. Valg-
nævnet anførte i sit afslag på forlængelse af godkendelsen, at det vil have undtagelsens 
karakter at tillade indgivelse af ansøgningen efter fristen, og at der ikke i sagen sås 
nogen ganske særlige grunde til, at nævnet skulle fravige lovens krav om, at ansøgning 
om forlængelse skal være indgivet til nævnet senest ved udløbet af den tidligere godken-
delse. 

Selv meget korte fristoverskridelser vil som udgangspunkt indebære et afslag på for-
længelse af en godkendelse. F.eks. gav Valgnævnet afslag på forlængelse i en sag, hvor 
Valgnævnet den 30. april 2017 havde modtaget en ansøgning om forlængelse af en god-
kendelse, der var udløbet den 28. april 2017. 

10.2. Afslag på forlængelse, fordi partiet ikke har haft den 
fornødne aktivitet 
Det er Valgnævnets faste praksis, at forlængelse af en godkendelse af et partinavn i 
almindelighed kun vil kunne ske, hvis partiet inden for de sidste 18 måneder før Valg-
nævnets behandling af ansøgningen om forlængelse har indsamlet i størrelsesordenen 
mindst halvdelen af det fornødne antal vælgererklæringer, eller hvis partiet inden for 
det sidste halve år før Valgnævnets behandling af ansøgningen om forlængelse har ind-
samlet i størrelsesordenen mindst en tredjedel af det fornødne antal vælgererklæringer. 
I begge situationer skal det endvidere kunne lægges til grund, at indsamlingsarbejdet 
efter nævnets eventuelle imødekommelse af ansøgningen om forlængelse fortsætter i det 
fornødne tempo. 

Generelt har Valgnævnet udtalt, at nævnets stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt 
en godkendelse af et partinavn for et nyt parti, der ønsker at stille op til folketingsvalg 
eller Europa-Parlamentsvalg, kan forlænges, tager udgangspunkt i, om partiet har ud-
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sigt til at opnå det fornødne antal vælgererklæringer inden for forlængelsesperioden. 
Vurderingen heraf sker dels på baggrund af partiets oplysninger over for nævnet om 
partiets hidtidige og forventede fremtidige aktiviteter for at stille op til folketingsvalg 
eller Europa-Parlamentsvalg, dels – og navnlig – oplysninger om partiets indsamlede 
vælgererklæringer. Antallet af indsamlede vælgererklæringer fremgår af vælgererklæ-
ringsportalen. 

I en sag, hvor Valgnævnet gav afslag på forlængelse af godkendelse af navnet på et nyt 
parti, som ønskede at stille op til folketingsvalg, lagde nævnet navnlig vægt på, at par-
tiet i den daværende digitale løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer havde 
indsamlet 2.956 vælgererklæringer og 557 støttetilkendegivelser. Det indgik endvidere 
i nævnets overvejelser, at partiet havde oplyst, at det fremover ønskede at indsamle 
støttetilkendegivelser og først indlæse alle støttetilkendegivelserne i det digitale vælge-
rerklæringssystem, når partiet havde indsamlet mindst 21.000 støttetilkendegivelser. 
Nævnet måtte konstatere, at partiet ikke inden for de sidste 18 måneder havde indsam-
let i størrelsesordenen mindst halvdelen af det fornødne antal vælgererklæringer, og at 
partiet ikke inden for det sidste halve år havde indsamlet i størrelsesordenen mindst 
en tredjedel af det fornødne antal vælgererklæringer. Efter en samlet vurdering var det 
nævnets opfattelse, at der ikke var grund til at antage, at der inden udløbet af forlængel-
sesperioden ville være indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer. 

I en anden sag, hvor partiet også fik afslag på forlængelse, lagde Valgnævnet tilsvarende 
navnlig vægt på, at partiet i den daværende digitale løsning til brug for indsamling af 
vælgererklæringer havde indsamlet 6 vælgererklæringer og 0 støttetilkendegivelser. Det 
indgik endvidere i nævnets overvejelser, at partiet havde oplyst, at partiet blandt andet 
havde fået en meddelelse om partiets eksistens ud gennem TV2 Nord og TV2 MidtVest, 
samt at partiet planlagde at afholde en turné rundt i Danmark. Efter en samlet vurdering 
var det nævnets opfattelse, at der ikke var grund til at antage, at der inden udløbet af 
forlængelsesperioden ville være indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer. 

I en tredje sag, hvor partiet også fik afslag på forlængelse, lagde Valgnævnet tilsvarende 
navnlig vægt på, at partiet i den daværende digitale løsning til brug for indsamling af 
vælgererklæringer havde indsamlet 0 vælgererklæringer og 0 støttetilkendegivelser. Det 
indgik endvidere i nævnets overvejelser, at partiet havde oplyst, at partiet ville stifte en 
ny forening i marts 2020, som skulle samarbejde med partiet om at samle vælgererklæ-
ringer, men at foreningen på grund af den globale corona-pandemi efter det oplyste ikke 
kunne blive stiftet. Efter en samlet vurdering var det nævnets opfattelse, at der ikke var 
grund til at antage, at der inden udløbet af forlængelsesperioden ville være indsamlet det 
fornødne antal vælgererklæringer. Valgnævnet kunne på den baggrund ikke forlænge 
godkendelsen af partinavnet.



72 Valgnævnets beretning 2014-2020

Kapitel 11 Praksis for sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer

Kapitel 11 
Praksis for sanktioner for retsstridig indsamling af 
vælgererklæringer 

Den 9. december 2020 anmodede den daværende social- og indenrigsminister Valg-
nævnet om at træffe afgørelse om midlertidigt at udelukke partiet Stram Kurs fra at 
indsamle vælgererklæringer (gult kort) med henblik på, at Valgnævnet kunne undersøge 
nærmere, om der var grundlag for at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgerer-
klæringer og annullere partiets indsamling af vælgererklæringer (rødt kort). 

Anmodningen var begrundet i to forhold: 

For det første havde Stram Kurs i den daværende digitale løsning til brug for indsamling 
af vælgererklæringer indlæst en række e-mailadresser, som ministeriet havde begrundet 
mistanke om, at partiet ikke havde vælgernes samtykke til at bruge. Partiet havde bl.a. 
brugt e-mailadresser, som stammede fra partiets indsamling af vælgererklæringer forud 
for folketingsvalget i 2019, til partiets indsamling af vælgererklæringer til Europa-Par-
lamentsvalget i 2024. Det havde vælgerne ikke givet samtykke til, fordi partiet dengang 
ikke indsamlede vælgererklæringer til Europa-Parlamentsvalg. På partiets hjemmeside 
var det kun oplyst, at partiet indsamlede vælgererklæringer til folketingsvalg. Vælgerne 
gav altså tilsyneladende heller ikke samtykke vedrørende Europa-Parlamentsvalg, hvis 
de gav partiet deres e-mailadresse på dette tidspunkt. 

For det andet havde Stram Kurs indlæst en række e-mailadresser i det daværende væl-
gererklæringssystem flere gange. Mere end 9.000 af de ca. 40.000 e-mailadresser, som 
partiet i løbet af et døgn havde indlæst i systemet til hver valgtype, var indlæst mere end 
én gang. Mere end 700 af dem var indlæst mindst fem gange. En enkelt e-mailadresse 
var indlæst hele 56 gange til både folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Dermed 
gjorde partiet det muligt for andre personer at omgå reglen om eftertænksomhedsperio-
den på 7 dage. Det kunne ske, hvis en person videresendte e-mails med link til at afgive 
vælgererklæring til andre, der dermed ikke behøvede at vente 7 dage. 

På baggrund af social- og indenrigsministerens anmodning traf Valgnævnet den 11. de-
cember 2019 afgørelse om midlertidigt at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at ind-
samle vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg og Europa-Parlaments-
valg (gult kort) med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der var grundlag for at 
træffe afgørelse om udelukkelse af partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og 
annullation af partiets indsamling af vælgererklæringer (rødt kort), jf. folketingsvalglo-
vens § 12 a, stk. 2, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11 a, stk. 2. 

Den 31. marts 2020 traf Valgnævnet afgørelse om at udelukke partiet Stram Kurs fra 
fortsat at indsamle vælgererklæringer og at annullere Stram Kurs’ indsamling af vælge-
rerklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg 
til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet (rødt kort), jf. folketingsvalglovens § 12 
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a, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11 a, stk. 1. Valgnævnte henviste til, at de 
nævnte retsbrud både hver for sig og i sammenhæng kunne karakteriseres som grove 
og gentagne, at Stram Kurs’ indlæsning af et meget stort antal identiske e-mailadresser 
i vælgererklæringssystemet til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg fremstod 
systematisk, og at Stram Kurs’ indlæsning af et meget stort antal e-mailadresser til 
Europa-Parlamentsvalg uden samtykke ligeledes fremstod systematisk. Derfor fandt 
Valgnævnet, at afgørelsen om at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle 
vælgererklæringer og at annullere Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer til brug 
for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg 
til Europa-Parlamentet var et indgreb, der stod i et rimeligt forhold til de nævnte grove 
og gentagne retsbrud. 

Valgnævnets afgørelse indebar, at Stram Kurs frem til udløbet af godkendelsen af parti-
navnet den 23. september 2022 blev afskåret fra fortsat at indsamle vælgererklæringer.
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Kapitel 12 
Afsættelse og suspension af borgmestre m.v. 

Ved lov nr. 242 af 24. marts 2018 blev Valgnævnets kompetence pr. 1. april samme år 
udvidet til også at omfatte afgørelser om afsættelse og suspension af en borgmester eller 
anden tilsvarende indehaver af et kommunalt hverv eller en regionsrådsformand efter 
reglerne i §§ 66 a-66 c i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. 
januar 2019) og, for så vidt angår regionsrådsformænd, tillige regionslovens § 38 (lovbe-
kendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018). 

Baggrunden for kompetenceudvidelsen var, at Valgbarhedsnævnet, som traf afgørelse 
om fortabelse af valgbarhed for medlemmer af kommunale og regionale råd på grund 
af straf, samtidig blev nedlagt. I stedet blev der ved lov fastsat objektive kriterier for, 
hvornår et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem fortaber sin valgbarhed. Der 
henvises til § 4 i lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. 
januar 2020). 

Valgbarhedsnævnets kompetence i sager om afsættelse og suspension af borgmestre og 
regionsrådsformænd overgik i den forbindelse til Valgnævnet. Det var det daværende 
Økonomi- og Indenrigsministeriums vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at så-
danne sager også fremover kan indbringes for et uafhængigt nævn for at sikre en hurtig 
afgørelse under betryggende former, herunder medvirken af en dommer. 

Valgnævnet har ved beretningens afgivelse ikke behandlet eller truffet afgørelse i sager 
af denne art.
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Bekendtgørelse om forretningsorden for Valgnævnet 

I medfør af § 17, stk. 7, i lov om valg til Folketinget, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, fastsættes: 

§ 1. Social- og indenrigsministeren nedsætter et valg-
nævn, der træffer afgørelse om 
1) optagelse på valglisten til folketingsvalg efter § 16, stk. 

2, i lov om valg til Folketinget, 
2) optagelse på valglisten til folkeafstemninger efter § 96 

b i lov om valg til Folketinget, 
3) optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg efter 

§ 14 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, 

4) godkendelse af navne for nye partier, der ønsker at del-
tage i folketingsvalg, jf. § 12, stk. 2-4, og § 13, stk. 3, i 
lov om valg til Folketinget, eller Europa-Parlaments-
valg, jf. § 11, stk. 2-4, og § 12 i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, 

5) optagelse i Partinavneregistret, jf. § 13, stk. 4, i lov om 
valg til Folketinget, 

6) udelukkelse og annullation af et partis indsamling af 
vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketings-
valg, jf. § 12 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om valg til Folketin-
get, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11 a, stk. 1, 1. 
pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, 

7) midlertidig udelukkelse af et partis indsamling af væl-
gererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg, 
jf. § 12 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., i lov om valg 
til Folketinget, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11 a, 
stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, og 

8) afsættelse og suspension af en borgmester eller anden 
tilsvarende indehaver af et kommunalt hverv eller en 
regionsrådsformand, jf. §§ 66 a-66 c i lov om kommu-
nernes styrelse og, for så vidt angår regionsrådsfor-
mænd, tillige regionslovens § 38. 

Valgnævnets sammensætning 

§ 2. Ved behandlingen af de sager, der er nævnt i § 1, nr. 
1-3 og 8, består Valgnævnet af en formand og to andre med-
lemmer. Formanden skal være landsdommer eller højeste-
retsdommer, og det ene af de andre medlemmer skal være 
kyndigt i statsforfatningsret, jf. § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt., i 
lov om valg til Folketinget. 

Stk. 2. Ved behandlingen af de sager, der er nævnt i § 1, 
nr. 4-7, består Valgnævnet af de medlemmer, der er nævnt i 
stk. 1, og af et yderligere medlem, der skal være kyndigt i 
navne- og varemærkerettigheder, jf. § 17, stk. 2, 1.-3. pkt., i 
lov om valg til Folketinget. 

Stk. 3. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder 
for formanden og hvert af de tre andre medlemmer, jf. § 17, 
stk. 2, 4. pkt., i lov om valg til Folketinget. 

§ 3. Hvervet som medlem af Valgnævnet ophører, når be-
tingelserne for medlemmets beskikkelse ikke længere er op-
fyldt, eller når medlemmet fratræder efter eget ønske. Be-
skikkelsen ophører senest ved udgangen af den måned, 
hvori den pågældende fylder 70 år. 

§ 4. Er et medlem forhindret i at deltage i Valgnævnets 
arbejde, og afgøres sagerne ikke af formanden, jf. § 10, ind-
kalder formanden medlemmets stedfortræder. 

Valgnævnets virksomhed 

§ 5. Valgnævnet holder møde på de dage, som Valgnæv-
net vedtager, og i øvrigt så ofte, som formanden finder det 
nødvendigt. 

§ 6. Valgnævnet er i sager om optagelse på valglisten, jf. 
§ 1, nr. 1-3, og i sager om afsættelse og suspension af en 
borgmester eller anden tilsvarende indehaver af et kommu-
nalt hverv eller en regionsrådsformand, jf. § 1, nr. 8, beslut-
ningsdygtigt, når Valgnævnets tre medlemmer eller disses 
stedfortrædere er til stede, jf. § 17, stk. 3, i lov om valg til 
Folketinget. 

Stk. 2. Valgnævnet er i partinavnesager, jf. § 1, nr. 4 og 5, 
og i sager om sanktioner for retsstridig indsamling af vælger-
erklæringer, jf. § 1, nr. 6 og 7, beslutningsdygtigt, når Valg-
nævnets fire medlemmer eller disses stedfortrædere er til 
stede, jf. § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget. 

§ 7. Valgnævnets beslutninger træffes ved stemmeflertal. 
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, jf. § 
17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget. 

Inhabilitet 

§ 8. Et medlem af Valgnævnet må ikke deltage i afgørel-
sen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i for-
hold til hvilken vedkommende medlem er inhabilt efter for-
valtningslovens § 3.

Lovtidende A
2020 Udgivet den 29. august 2020 

26. august 2020. Nr. 1257. 

Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-1635 
CY000627 
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Stk. 2. Foreligger der efter et medlems opfattelse forhold 
for et medlem, der muligt omfattes af bestemmelsen i stk. 1, 
skal medlemmet inden sagens behandling i Valgnævnet 
redegøre for forholdet over for Valgnævnet. 

Stk. 3. Valgnævnet træffer den endelige administrative 
beslutning om, hvorvidt medlemmet kan deltage i sagens 
behandling og afgørelse. Medlemmet er ikke udelukket fra 
at deltage i behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål. 

Valgnævnets formand 

§ 9. Valgnævnets formand forbereder i samarbejde med 
sekretariatet sagernes forelæggelse for Valgnævnet og leder 
Valgnævnets møder. Formanden sørger i samarbejde med 
sekretariatet for udførelsen af Valgnævnets beslutninger, jf. 
§ 13. 

§ 10. Valgnævnets formand kan på nævnets vegne afgøre 
sager, som er uopsættelige, eller hvis udfald ikke giver an-
ledning til tvivl, jf. § 17, stk. 4, i lov om valg til Folketinget. 

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende 
nævnsmøde de øvrige nævnsmedlemmer om afgørelser truf-
fet i medfør af stk. 1. 

§ 11. Når Valgnævnet har truffet afgørelse i sager om op-
tagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1-3, sørger formanden for, 
at Valgnævnets afgørelse meddeles den person, der har ind-
givet begæring om optagelse på valglisten, og 
vedkommende kommunalbestyrelse. 

Stk. 2. I partinavnesager, jf. § 1, nr. 4 og 5, sørger for-
manden for, at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens par-
ter, herunder den person, der har indgivet anmodningen om 
godkendelse af navn for et nyt parti. 

Stk. 3. I sager om sanktioner for retsstridig indsamling af 
vælgererklæringer, jf. § 1, nr. 6 og 7, sørger formanden for, 
at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter og social-

og indenrigsministeren, bl.a. med henblik på dennes oriente-
ring af Folketinget senest 1 uge efter afgørelsen, jf. § 12 a, 
stk. 6, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget og § 11 a, stk. 6, 
2. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par-
lamentet. 

Stk. 4. I sager om afsættelse eller suspension af borg-
mestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv 
og regionsrådsformænd, jf. § 1, nr. 8, sørger formanden for, 
at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter. 

§ 12. Er formanden forhindret i at deltage i Valgnævnets 
arbejde, og kan formandens genoptagelse af sine funktioner 
ikke afventes, udøves formandens beføjelser efter §§ 4, 9, 
10, 11 og 13 af formandens stedfortræder. 

Valgnævnets sekretariat 

§ 13. Social- og Indenrigsministeriet stiller sekretariatsbe-
tjening til rådighed for Valgnævnet, jf. § 17, stk. 8, i lov om 
valg til Folketinget. 

Stk. 2. Sekretariatsbetjening omfatter bl.a. udarbejdelse af 
indstillinger til Valgnævnets afgørelser, forberedelse i øvrigt 
af nævnets sager og udførelse af Valgnævnets afgørelser. 

Stk. 3. Valgnævnets sekretariat er alene undergivet 
instruktion fra Valgnævnet og dets formand. 

Ikrafttræden 

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. september 
2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for alle sager, 
der ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for bekendtgørel-
sens ikrafttræden. 

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1095 af 31. oktober 2019 om 
forretningsorden for Valgnævnet ophæves. 

Social- og Indenrigsministeriet, den 26. august 2020 

HANS B. THOMSEN 

/ Christine Boeskov

26. august 2020. 2 Nr. 1257.
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Hvordan danner jeg et nyt parti? 

På denne side kan du finde svar på, hvordan et nyt parti bliver opstillingsberettiget - og 
dermed har ret til at komme på stemmesedlen - til folketingsvalg eller Europa-Parla-
mentsvalg. 

Hvordan får jeg et nyt parti på stemmesedlen? 
Hvis du ønsker at danne et nyt parti, som skal stille op til folketingsvalg og/eller Europa-
Parlamentsvalg, skal du først have partinavnet godkendt af Valgnævnet. Derefter skal 
du indsamle et bestemt antal vælgererklæringer og til sidst anmelde partiet for inden-
rigs- og boligministeren. Herefter vil partiet være opstillingsberettiget, hvilket betyder, 
at partiet har ret til at komme på stemmesedlen til det næste folketingsvalg og/eller 
Europa-Parlamentsvalg. 

Første skridt: Godkendelse af partinavn 
Det første skridt på vejen mod at få et nyt parti opstillingsberettiget til folketingsvalg og/ 
eller Europa-Parlamentsvalg er godkendelse af partinavnet hos Valgnævnet. Den forud-
gående godkendelse af partinavnet har bl.a. til formål at sikre, at vælgerne ikke forveks-
ler partierne på stemmesedlen, når der er valg. 

Enhver, der har valgret (stemmeret), kan ansøge om at få godkendt et nyt partinavn hos 
Valgnævnet. Du ansøger ved at udfylde dette skema til ansøgning om nyt partinavn til 
folketingsvalg og dette skema til ansøgning om nyt partinavn til Europa-Parlaments-
valg. Det er obligatorisk at anvende ansøgningsskemaet, og det er vigtigt, at du udfylder 
alle felter, der ikke er mærket som valgfri. Ellers kan Valgnævnet ikke behandle din sag. 

Vi opfordrer til, at du sender det udfyldte ansøgningsskema via e-Boks. Du kan også 
sende skemaet via e-post til valg@im.dk. Det anbefales, at du sender det sikkert (krypte-
ret). Læs her hvordan. 

Hvis du vil sende det udfyldte ansøgningsskema som fysisk brev, kan du sende det til: 

Indenrigs- og Boligministeriet 
Att. Valgnævnet 
Stormgade 2-6 
1470 København K 

Du kan læse mere om det uafhængige Valgnævn her.

https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/hvordan-danner-jeg-et-nyt-parti 

https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/hvordan-danner-jeg-et-nyt-parti
mailto:valg@im.dk
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Hvilke partinavne kan ikke godkendes? 
Reglerne om godkendelse af partinavne for nye partier findes i folketingsvalglovens § 13 
(lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020). 

Valgnævnet kan ikke godkende et partinavn, som allerede er godkendt af Valgnævnet el-
ler benyttes af et parti, som er opstillingsberettiget. Valgnævnet kan heller ikke godken-
de et partinavn, som kan forveksles med disse partinavne. Inden du sender ansøgnings-
skemaet til Valgnævnet, er det derfor altid en god idé at undersøge, hvilke partinavne 
som allerede er godkendt af Valgnævnet eller benyttes af et parti, som er opstillingsbe-
rettiget. Du kan finde en liste over disse partinavne i Partinavneregistret her. 

Valgnævnet kan heller ikke godkende et partinavn, som er - eller kan forveksles med 
- navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Folketinget, med-
mindre der er gået mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg. 
Tilsvarende kan Valgnævnet ikke godkende et partinavn, som er - eller kan forveksles 
med - navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Europa-Parla-
mentsvalg, medmindre der er gået mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i 
Europa-Parlamentsvalg. 

Hvis et partinavn består af et navn, som en anden har eneret til - det kan f.eks. være et 
varemærke eller lignende - kan Valgnævnet som udgangspunkt heller ikke godkende 
partinavnet. Partinavnet kan kun godkendes, hvis indehaveren af eneretten giver sam-
tykke til, at partiet kan bruge navnet. 

Derudover følger det af Valgnævnets praksis, at Valgnævnet ikke godkender partinavne, 
der indeholder anstødelige ord eller strider mod acceptabel sprogbrug. Valgnævnet god-
kender heller ikke partinavne, der primært består af et enkelt bogstav eller en ren bog-
stavkombination uden selvstændig betydning. Valgnævnet godkender tilsvarende ikke 
partinavne, der er fremhævet med særlige kendetegn, og som f.eks. kan fange vælgernes 
opmærksomhed på stemmesedlen. Endelig godkender Valgnævnet ikke partinavne, som 
alene består af almene fællesbetegnelser, der indgår i flere partinavne. 

Valgnævnet vil i sagerne altid træffe afgørelse ud fra en konkret vurdering. 

Valgnævnets praksis i partinavnesager er beskrevet nærmere i Valgnævnets beretninger, 
som kan findes her. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et partinavn kan godkendes, og har brug for vejledning, 
kan du ringe til Indenrigs- og Boligministeriet på tlf. 72 28 24 00 og bede om at tale med 
Valgenheden. 

Andet skridt: Indsamling af vælgererklæringer 
Når Valgnævnet har godkendt partinavnet, opretter Indenrigs- og Boligministeriet en 
indsamling for partiet på vælgererklæringsportalen, som kan findes her. Her skal partiet 
indsamle et bestemt antal vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget. En vælge-

https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/hvordan-danner-jeg-et-nyt-parti
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rerklæring er en tilkendegivelse fra en stemmeberettiget borger (en vælger) om, at ved-
kommende støtter et bestemt partis opstilling til Folketinget eller Europa-Parlamentet. 

Hvis partiet ønsker at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal partiet indsamle 
vælgererklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige 
stemmer, der blev afgivet ved det sidste folketingsvalg. Ved folketingsvalget den 5. juni 
2019 blev der afgivet 3.531.720 gyldige stemmer. Et nyt parti skal derfor for tiden ind-
samle mindst 20.182 vælgererklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget til folke-
tingsvalg. 

Hvis partiet ønsker at blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg, skal par-
tiet indsamle vælgererklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af 
samtlige gyldige stemmer, der blev afgivet ved det sidste folketingsvalg. Et nyt parti skal 
derfor for tiden indsamle mindst 70.635 vælgererklæringer for at kunne blive opstil-
lingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg. 

Valgnævnets godkendelse af et partinavn gælder i 3 år. Godkendelsen kan under særlige 
omstændigheder forlænges med 1 år. Hvis partiet ikke inden for godkendelsesperioden 
har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, ophører godkendelsen. Derefter 
vil andre kunne få godkendt partinavnet - eller et lignende partinavn. Ved udløbet af 
godkendelsen vil partinavnet blive slettet fra Partinavneregistret, partiets indsamling på 
vælgererklæringsportalen vil blive lukket og de indsamlede vælgererklæringer slettet. 

Tredje skridt: Anmeldelse af partiet 
Når partiet - inden for godkendelsesperioden af partinavnet - har indsamlet det nød-
vendige antal vælgererklæringer, kan det afslutte indsamlingen og ansøge indenrigs- og 
boligministeren om at blive opstillingsberettiget. Dette kaldes en partianmeldelse og 
skal ske senest kl. 12 femten dage før valgdagen for så vidt angår folketingsvalg og senest 
kl. 12 otte uger før valgdagen for så vidt angår Europa-Parlamentsvalg. 

Indenrigs- og Boligministeriet vil gennemgå partianmeldelsen og bl.a. tjekke, om vælge-
rerklæringerne er gyldige. Hvis anmeldelsen kan godkendes, vil partiet herefter være op-
stillingsberettiget til det førstkommende folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, 
dog mindst i 18 måneder fra datoen for partianmeldelsen for så vidt angår folketings-
valg. At partiet er opstillingsberettiget betyder, at partiet har ret til at opstille kandidater 
og komme på stemmesedlen i hele landet. 

Det er først, når partiet er opstillingsberettiget, at det får tildelt en bogstavbetegnelse.

https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/hvordan-danner-jeg-et-nyt-parti
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Ansøgning om nyt partinavn til folketingsvalg 

1. Oplysninger om partiet 
Partinavn: 

Partiets kontaktoplysninger: 

Partinavnet skal anføres på præcis den måde, som Valgnævnet skal tage stilling til, og som efter evt. godkendelse vil fremgå af 
vælgererklæringsportalen. Du kan ikke få godkendt et partinavn, som er identisk eller forveksleligt med navnet på et andet parti, 
eller som har særlige kendetegn, f.eks. ved kun at bestå af store bogstaver. Læs mere på næste side under 3. Hvilke partinavne 
kan godkendes? 

Link til partiets egen side (valgfri): 

Du kan angive en e-mailadresse, en postadresse eller begge dele. Du kan også tilføje et telefonnummer, men det er ikke i sig selv 
nok. Partiets kontaktoplysninger vil blive offentliggjort på vælgererklæringsportalen, hvis partinavnet bliver godkendt. 

2. Oplysninger om ansøgeren 

På vælgererklæringsportalen kan partiet blive opført med et link til partiets egen side. Det kan f.eks. være et link til partiets hjem-
meside eller side på sociale medier, hvor vælgerne kan læse mere om partiet. Der kan kun anføres én side. 

Fulde navn: 

Dit fulde navn offentliggøres på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen, medmindre rubrik 3 nedenfor er udfyldt med 
navnet på en repræsentant for partiet, der offentliggøres i stedet for. 
Ansøgers personnummer: Ansøgers telefonnummer (valgfri): 

3. Oplysninger om en evt. repræsentant for partiet (valgfri) 
Fulde navn: 

Repræsentantens personnummer: 

Repræsentantens fulde navn vil blive offentliggjort på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen i stedet for navnet på 
ansøger, hvis denne rubrik udfyldes. 

CPR-nr. bruges til at kommunikere sikkert. Af hensyn til beskyttelsen af personlige oplysninger kan repræsentanten i stedet for at 
udfylde dette felt indsende sit CPR-nr. separat til Indenrigs- og Boligministeriet. Læs mere på næste side under 2. Ansøgning om 
et nyt partinavn 

4. Ansøgers underskrift 

Dato: Repræsentantens underskrift: 

Ansøgningen kan enten underskrives i hånden eller ved at udfylde feltet elektronisk og indsende en kopi af ansøgningen med 
Digital Post, hvorved ansøgningen underskrives digitalt. Læs mere på næste side under 2. Ansøgning om et nyt partinavn.  
Dato: Ansøgers underskrift: 

Ansøgningen kan enten underskrives i hånden eller ved at udfylde feltet elektronisk og indsende ansøgningen med Digital Post, 
hvorved ansøgningen underskrives digitalt. Se hvordan på næste side under 2. Ansøgning om et nyt partinavn. 

Telefonnummeret bruges til at kontakte dig, hvis Valgnævnets 
sekretariat eksempelvis har spørgsmål til ansøgningen. 

CPR-nr. bruges til at kontrollere, at du har valgret, og til at 
kommunikere sikkert via Digital Post (e-Boks) eller ved brev. 

    Indenrigs- og Boligministeriet, juni 2021 
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Indenrigs- og Boligministeriet, juni 2021 

Vejledning til ansøgning om godkendelse af et nyt partinavn 

1. Nye partier til folketingsvalg 
Før et nyt parti kan blive opstillingsberettiget til Folketin-
get, skal partinavnet godkendes af Valgnævnet. 

Når Valgnævnet har godkendt et nyt partinavn, opretter 
Indenrigs- og Boligministeriet en indsamling for partiet i 
vælgererklæringsportalen. Herefter kan vælgere frit gå 
ind og afgive vælgererklæringer for partiet i de 3 år, hvor 
Valgnævnets godkendelse gælder. For tiden skal et parti 
indsamle 20.182 vælgererklæringer for at kunne stille op 
til folketingsvalg. Antallet beregnes efter hvert folketings-
valg. 

Du kan læse mere om, hvordan man danner et nyt 
parti, på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside 
her. 

2. Ansøgning om et nyt partinavn 
Enhver, der har valgret, kan søge om at få godkendt et 
nyt partinavn ved at udfylde dette ansøgningsskema og 
sende det til Valgnævnet. 

Det er obligatorisk at anvende dette skema, og det er 
vigtigt, at du udfylder alle felter, der ikke er mærket som 
valgfri. Ellers kan Valgnævnet ikke behandle din sag. 

Du kan sende ansøgningen til: 

Valgnævnet, Indenrigs- og Boligministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Du kan også sende ansøgningen digitalt. Hvis du sender 
din ansøgning digitalt, anbefaler vi, at du sender den sik-
kert via Digital Post, f.eks. fra din e-Boks. Dermed sen-
des ansøgningen krypteret, og den bliver automatisk un-
derskrevet med din digitale signatur. 

Både ansøgeren og repræsentanten skal underskrive 
ansøgningen, hvis der er angivet en repræsentant for 
partiet. Dette kan gøres i hånden eller digitalt. Ansøgnin-
gen kan underskrives digitalt af både ansøgeren og re-
præsentanten, ved at begge parter indsender hver deres 
kopi af ansøgningen via Digital Post. 

Læs mere om, hvordan du sender sikkert med Digital 
Post, på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside 
her. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du 
ringe til Indenrigs- og Boligministeriet på tlf. 72 28 24 00 
og bede om at blive stillet om til Valgenheden. 

Ansøgninger om godkendelse af et partinavn behandles 
af Valgnævnet i møder ca. 6 gange om året. Når Valg-
nævnet har behandlet din ansøgning, får du tilsendt af-
gørelsen. Du modtager den i din digitale postkasse (e-
Boks), hvis du er tilmeldt Digital Post. Hvis du er er frita-
get for Digital Post, modtager du afgørelsen med 
posten. 

3. Hvilke partinavne kan godkendes? 
Det er vigtigt, at vælgerne ikke forveksler partierne på 
stemmesedlen, når der er valg. Derfor skal Valgnævnet 
godkende navne på nye partier, før de kan begynde at 
indsamle vælgererklæringer. 

På Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside her kan 
du se en liste over, hvilke partinavne der allerede er i 
brug (partinavneregistret), og som du derfor ikke kan få 
godkendt. Du kan heller ikke få godkendt et partinavn, 
der kan forveksles med et af disse. Inden du sender en 
ansøgning til Valgnævnet, er det en god idé at under-
søge, om partinavnet eller et lignende partinavn allerede 
er godkendt. 

Valgnævnet godkender desuden ikke partinavne, der in-
deholder anstødelige ord, strider mod acceptabel sprog-
brug eller er fremhævet med særlige kendetegn, f.eks. 
ved udelukkende at være skrevet med store bogstaver 
eller specialtegn. Læs mere på Indenrigs- og 
Boligministeriets hjemmeside her om reglerne for, 
hvilke partinavne der kan godkendes. 

4. Offentliggørelse på vælgererklæringsportalen 
Hvis du får godkendt partinavnet, vil Indenrigs- og 
Boligministeriet umiddelbart efter oprette en 
indsamling for partiet i vælgererklæringsportalen, hvor 
vælgere vil kunne finde partiet og afgive en 
vælgererklæring med NemID. 

Partiet bliver oprettet og offentliggjort med de oplysnin-
ger, som er anført i ansøgningsskemaet, dvs. med parti-
ets navn, kontaktoplysninger, navnet på indehaveren af 
partiet (eller en evt. repræsentant for partiet) og evt. med 
et link til partiets egen side på internettet. 

Oplysningerne om partiet bliver slettet fra vælgererklæ-
ringsportalen igen, når partinavnegodkendelsen eller en 
eventuel partianmeldelse udløber, eller hvis partiet med-
deler ministeriet, at partiet nedlægges. 

5. Behandling af personoplysninger 
Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for behand-
lingen af de personoplysninger, som vi modtager i 
forbindelse med din ansøgning om godkendelse 
af nyt partinavn. Læs på Indenrigs- og 
Boligministeriets hjemmeside her, om hvordan 
ministeriet behandler dine personoplysninger.
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Samlet fortegnelse over partinavne (alfabetisk rækkefølge), der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er tilbagekaldt efter § 13, 
stk. 3. 

Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn til deltagelse i folketingsvalg eller til 
deltagelse i Europa-Parlamentsvalg, såfremt partinavnet allerede fremgår af 
Valgnævnets partinavneregister eller er forveksleligt med et partinavn i parti-
navneregistret. 

Forklaring: 
FT-valg = Opstillingsberettiget til folketingsvalg 
FT-valg 2015 = Senest opstillingsberettiget til folketingsvalg 2015 (FT-valg i 
1998, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019) 
EP-valg = Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg 
EP-valg 1994 = Senest opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg 1994 
(EP-valg i 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019) 

 

Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Affaldspartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Aktivistisk samling 11.12.2019 11.12.2022 
Alle for europa 08.06.2020 08.06.2023 
All-Partiet 25.06.2019 25.06.2022 
Alternativet FT-valg FT-valg 
Amorpartiet 08.06.2020 08.06.2023 
Anarkiet 04.02.2019 04.02.2022 
Andelspartiet 20.04.2021 20.04.2024 
Anerkendelsespartiet 30.08.2021 30.08.2024 
Ansvarspartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Antikorruptionspartiet 21.12.2020 21.12.2023 
Antipartiet1 15.09.2020 15.09.2023 
App-partiet 04.02.2019 04.02.2022 
Arbejdernes Frigørelse 15.09.2020 15.09.2023 
Arbejds-alliance 15.09.2020 15.09.2023 
Bacon Partiet 25.06.2019 25.06.2022 
Baglands Partiet 11.12.2019 11.12.2022 
Bedst for Danmark – Danmarks Borgerlige 
Centrum 

05.02.2020 05.02.2023 

Blankpartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Borgerdemokrati 05.02.2020 05.02.2023 
Borgerlisten 19.12.2019 19.12.2022 
Brun sovs 25.06.2019 25.06.2022 
Centrum 15.09.2020 15.09.2023 
Centrum-Demokraterne FT-valg 2005 Om 1 FT-valg 
Chris Nielsen 23.09.2019 23.09.2022 
Damp-Partiet 05.02.2020 05.02.2023 
Danmark for Alle 15.09.2020 15.09.2023 
Danmark I Balance 16.12.2021 16.12.2024

Valgnævnet 
Dato: 16. december 2021 
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Danmark kalder 15.09.2020 15.09.2023 
Danmarks Nationalkonservative Parti 04.11.2021 04.11.2024 
Danmarks Retfærdighedsparti 30.03.2020 30.03.2023 
Danmarks Royalistiske Parti 04.02.2019 04.02.2022 
Danmarks Vision 05.02.2020 05.02.2023 
Dansk Folkeparti FT-valg FT-valg 
Dansk Kristenhedsparti 03.11.2020 03.11.2023 
Dansk Stemme 23.09.2019 23.09.2022 
Danskernes parti 08.06.2020 08.06.2023 
Danske Liberale 30.08.2021 30.08.2024 
Danske Patrioter 30.08.2021 30.08.2024 
Daxit Nu 25.03.2019 25.03.2022 
De anstændige 25.06.2019 25.06.2022 
De Centrale 23.09.2019 23.09.2022 
De Frie Mandater2 30.08.2021 30.08.2024 
De Grønne 05.02.2020 05.02.2023 
de gule vest folkeparti 05.02.2020 05.02.2023 
De Kreative 30.08.2021 30.08.2024 
De National Liberale 08.02.2021 08.02.2024 
De Offentlige 25.03.2019 25.03.2022 
De Røde 08.06.2020 08.06.2023 
De Velorienterede 23.09.2019 23.09.2022 
De Venstre Demokratiske 03.11.2020 03.11.2023 
De Visionære 03.11.2020 03.11.2023 
Demografisk ForsvarsAlliance (DFA) 30.08.2021 30.08.2024 
Demokraterne – hele Danmark skal leve 30.03.2020 30.03.2023 
Demokratisk Alliance 11.12.2019 11.12.2022 
Demokratisk Revolution – Danmarks Pro-
gressive Parti 

15.09.2020 15.09.2023 

Demokratisk Samling 21.12.2020 21.12.2023 
Den Progressive Folkebevægelse 20.04.2021 20.04.2024 
Det Blå Parti 05.02.2020 05.02.2023 
Det Danske Demokratiske Parti 15.09.2020 15.09.2023 
Det Demokratiske Parti anno 2019 28.10.2019 28.10.2022 
Det Direkte Demokrati 15.09.2020 15.09.2023 
Det etherale parti 30.03.2020 30.03.2023 
Det Grønprogressive Folkeparti 04.02.2019 04.02.2022 
Det Jyske parti 23.09.2019 23.09.2022 
Det Konservative Folkeparti FT-valg FT-valg 
Det Korte Parti 11.12.2019 11.12.2022 
det liberale højre 04.11.2021 04.11.2024 
Det liberale samfundsparti 23.09.2019 23.09.2022 
Det Loyale Parti 11.12.2019 11.12.2022 
Det Miljø & Radikale Parti 04.02.2019 04.02.2022 
Det Radikale Venstre FT-valg 2007 Om 2 FT-valg 
Det Rigtige Valg 23.09.2019 23.09.2022 
Det Runde Bord 25.03.2019 25.03.2022 
Det Solidariske Folkeparti 25.06.2019 25.06.2022 
Det Sorte Register 23.09.2019 23.09.2022 
DSL – Danske Social Liberale 25.06.2019 25.06.2022 
Dyrenes Parti 05.02.2020 05.02.2023
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Egalitært Folkeparti 23.09.2019 23.09.2022 
Empatiet 04.02.2019 04.02.2022 
Ekstrema 25.06.2019 25.06.2022 
Enhedslisten – De Rød-Grønne FT-valg FT-valg 
Enti 04.02.2019 04.02.2022 
Et Bedre Sted 04.02.2019 04.02.2022 
Evigmod 05.02.2020 05.02.2023 
Familiedemokratiet 15.09.2020 15.09.2023 
Fatningspartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Femtalspartiet2 04.02.2019 04.02.2022 
Fiskerlussing 04.02.2019 04.02.2022 
Folkebevægelsen24syv 05.02.2020 05.02.2023 
Folkebevægelsen mod Artikel 13 25.06.2019 25.06.2022 
Folkebevægelsen mod EU EP-valg 2019 Om 4 EP-valg 
Folkeligt Selvstyre 15.06.2021 15.06.2024 
Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab 15.09.2020 15.09.2023 
Folkerigets Parti 20.04.2021 20.04.2024 
Folkestyret.dk 03.11.2020 03.11.2023 
Folkets Parti 08.02.2021 08.02.2024 
Folkets Stemme 21.12.2020 21.12.2023 
Forfatningspartiet 08.02.2021 08.02.2024 
Fornuftens stemme 04.02.2019 04.02.2022 
Forum for Socialt Folkestyre 03.11.2020 03.11.2023 
Forward (For)1 21.12.2020 21.12.2023 
Forældrepartiet 04.02.2019 04.02.2022 
Fremgangspartiet 21.12.2020 21.12.2023 
Fremtiden 08.02.2021 08.02.2024 
Fremtidens Grænser 04.02.2019 04.02.2022 
Fri 23.09.2019 23.09.2022 
Fri Diskurs 16.12.2021 16.12.2024 
Frie Danske2 30.08.2021 30.08.2024 
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjs-
parti 

FT-valg FT-valg 

Frihedskæmperne 20.04.2021 20.04.2024 
Frihedspartiet 04.02.2019 04.02.2022 
Fritænkerne 03.11.2020 03.11.2023 
Frontalpartiet 05.02.2020 05.02.2023 
Fusionalisterne2 28.10.2019 28.10.2022 
Fædrelandspartiet 21.12.2020 21.12.2023 
Fælles Fremtid, Frihed og Retfærdighed 15.09.2020 15.09.2023 
Fælles Grund 25.06.2019 25.06.2022 
Fællesskabet 30.03.2020 30.03.2023 
Gamle Borgerlige2 25.06.2019 25.06.2022 
Genstart Danmark 08.06.2020 08.06.2023 
God Karma Partiet2 25.06.2019 25.06.2022 
GreenBlue 05.02.2020 05.02.2023 
Grøn Alliance 25.06.2019 25.06.2022 
Grøn Blok – Danmarks mangfoldige og 
internationale Parti 

15.09.2020 15.09.2023 

Grøn Omstilling 23.09.2019 23.09.2022 
Hampepartiet 23.09.2019 23.09.2022

http://Folkestyret.dk
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Hard Line 05.02.2020 05.02.2023 
Havenisse-partiet 25.03.2019 25.03.2022 
Hedonistpartiet 03.11.2020 03.11.2023 
Helbredspartiet 21.12.2020 21.12.2023 
Højre 21.12.2020 21.12.2023 
Idrætspartiet 30.03.2020 30.03.2023 
I tvivl 16.12.2021 16.12.2024 
Imod Eliten 21.12.2020 21.12.2023 
Indkøbslisten 23.09.2019 23.09.2022 
Integrationspartiet 25.06.2019 25.06.2022 
IQ tusind paritet 03.11.2020 03.11.2023 
Jan ej EU 04.02.2019 04.02.2022 
Jorden 05.02.2020 05.02.2023 
JuniBevægelsen EP-valg 2009 Om 2 EP-valg 
Kalmar Demokraterne 30.08.2021 30.08.2024 
Kernen 20.04.2021 20.04.2024 
Klart Svar 23.09.2019 23.09.2022 
Klaus Riskær Pedersen FT-valg 2019 om 5 FT-valg 
Klimabevægelsen i Danmark 08.02.2021 08.02.2024 
Klimakrigerne 05.02.2020 05.02.2023 
Klima-Alliancen 04.02.2019 04.02.2022 
Konkret Folkeparti 25.06.2019 25.06.2022 
Konservative Socialister 04.11.2021 04.11.2024 
Kristendemokraterne FT-valg FT-valg 
Kulturdemokraterne 08.02.2021 08.02.2024 
Kystbanesocialisterne 25.06.2019 25.06.2022 
Kødpartiet 03.11.2020 03.11.2023 
Ledighedspartiet 23.09.2019 23.09.2022 
Lejernes Parti 15.06.2021 15.06.2024 
Lenins liberalister 05.02.2020 05.02.2023 
Liberal Alliance FT-valg FT-valg 
Liberalt Centrum 28.10.2019 28.10.2022 
Liga Uafhængig 23.09.2019 23.09.2022 
Lige Frem 23.09.2019 23.09.2022 
Lige Linje 25.06.2019 25.06.2022 
Livets, Jordens og Kærlighedens Parti 23.09.2019 23.09.2022 
Løsningen 20.04.2021 20.04.2024 
Magten tilbage til Folket 04.02.2019 04.02.2022 
Med Lov Skal Land Bygges 08.06.2020 08.06.2023 
Memepartiet 15.09.2020 15.09.2023 
Midten – Danmarks bæredygtige parti 03.11.2020 03.11.2023 
Midterpartiet 08.06.2020 08.06.2023 
Miljøpartiet 15.06.2021 15.06.2024 
Miljø & Dyrevelfærdspartiet 08.06.2020 08.06.2023 
MinkLivBetyderNoget 21.12.2020 21.12.2023 
Minoritetspartiet FT-valg 2005 Om 1 FT-valg 
Moderaterne 15.06.2021 15.06.2024 
Moderpartiet 08.06.2020 08.06.2023 
Modstand 08.06.2020 08.06.2023 
Modstandspartiet, medmenneskelighed – 
nu 

15.09.2020 15.09.2023
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Momentum 15.09.2020 15.09.2023 
Mødre og Børns Rettigheder 04.02.2019 04.02.2022 
Nationen Danmark Forenet Folkeparti 04.02.2019 04.02.2022 
Naturens Parti 30.03.2020 30.03.2023 
Naturpartiet Kapock 28.10.2019 28.10.2022 
Nej til Islam i Danmark2 15.06.2021 15.06.2024 
Noget Nyt 25.06.2019 25.06.2022 
Ny Alliance FT-valg 2007 Om 2 FT-valg 
Ny Start 28.10.2019 28.10.2022 
Nye Borgerlige FT-valg FT-valg 
Nye Danske 30.08.2021 30.08.2024 
Nye Liberale 04.02.2019 04.02.2022 
Nye Revolutionære 23.09.2019 23.09.2022 
Nye Socialister 15.09.2020 15.09.2023 
Nyt Centrum-venstre 30.03.2020 30.03.2023 
Nyt Demokrati 16.12.2021 16.12.2024 
Nyt Liv 03.11.2020 03.11.2023 
Odin og Thor 23.09.2019 23.09.2022 
Omsorgspartiet 30.03.2020 30.03.2023 
Oplysningspartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Optimisterne 28.10.2019 28.10.2022 
Orangefront 25.03.2019 25.03.2022 
Paraboldemokratiet 25.06.2019 25.06.2022 
Partiet Danmark Først 21.12.2020 21.12.2023 
Partiet Fokus 04.02.2019 04.02.2022 
Partiet for Afskaffelsen af Ministerpensio-
nen 

04.11.2021 04.11.2024 

Partiet for de hjemløse og socialt udsatte 15.09.2020 15.09.2023 
Partiet Humanisterne 30.08.2021 30.08.2024 
Partiet Kronborg 30.08.2021 30.08.2024 
Partiet Mangfoldighed, ligeværd for alle 15.09.2020 15.09.2023 
Party Parti 15.06.2021 15.06.2024 
Patrick Allan Pallesen 03.11.2020 03.11.2023 
Paven666.dk 15.09.2020 15.09.2023 
Personlig Frihed 08.02.2021 08.02.2024 
PIL – Parti for Innovation og Ligestilling 11.12.2019 11.12.2022 
Plantepartiet 16.12.2021 16.12.2024 
Pluspartiet 23.09.2019 23.09.2022 
Politikerledepartiet 21.12.2020 21.12.2023 
Præservativet 03.11.2020 03.11.2023 
Radikale Venstre FT-valg FT-valg 
Realisterne 15.09.2020 15.09.2023 
Rebel Partiet 23.09.2019 23.09.2022 
Republikanske Parti 30.03.2020 30.03.2023 
Retfærdighedens Liga 20.04.2021 20.04.2024 
Rigtig Forandring – Yes We Can 15.09.2020 15.09.2023 
SamarbejdsValget 15.09.2020 15.09.2023 
Samfundets parti 16.12.2021 16.12.2024 
Samfundssind 03.11.2020 03.11.2023 
Samlingspartiet – Danmarks Frie Parti 30.03.2020 30.03.2023 
Sammenholdet 08.02.2021 08.02.2024

http://Paven666.dk
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 6 

Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Sammen er vi stærke 11.12.2019 11.12.2022 
Sandfærdigheds partiet 04.02.2019 04.02.2022 
Sandhedspartiet 28.10.2019 28.10.2022 
Satanisk folkeparti 20.04.2021 20.04.2024 
S-D-K, Societas-Dêmos-Krátos 05.02.2020 05.02.2023 
Seniorpartiet 16.12.2021 16.12.2024 
Senior Alliance 03.11.2020 03.11.2023 
SF – Socialistisk Folkeparti FT-valg FT-valg 
skat er tyveri 25.06.2019 25.06.2022 
Skraldespandspartiet 25.03.2019 25.03.2022 
Socialdemokratiet FT-valg FT-valg 
Socialisterne 25.06.2019 25.06.2022 
Socialkonservative 11.12.2019 11.12.2022 
Spis Sand 30.08.2021 30.08.2024 
Stem Blankt – i demokratiets tjeneste 11.12.2019 11.12.2022 
Stemmer fra Udkanten 21.12.2020 21.12.2023 
Stikkontakt Type K – Løs Gåden 30.03.2020 30.03.2023 
Stormfronten 11.12.2019 11.12.2022 
Stram Kurs FT-valg 2019 Om 5 FT-valg 
Stram Ung 23.09.2019 23.09.2022 
Sundhedsliberalt Parti 08.02.2021 08.02.2024 
Super-partiet 25.06.2019 25.06.2022 
Synlige Blanke Stemmer 25.06.2019 25.06.2022 
Taberpartiet 25.06.2019 25.06.2022 
Teknokratisk Folkeparti 05.02.2020 05.02.2023 
Telepatiet 11.12.2019 11.12.2022 
Transport Partiet 03.11.2020 03.11.2023 
Theta Service 16.12.2021 16.12.2024 
Trump2 08.02.2021 08.02.2024 
Tryghedspartiet 11.12.2019 11.12.2022 
Tværs 15.09.2020 15.09.2023 
Udkantsdanmark 25.03.2019 25.03.2022 
Ud Med Paludan 25.06.2019 25.06.2022 
Universets børn 23.09.2019 23.09.2022 
Valgforbundet De Uafhængige 25.06.2019 25.06.2022 
Veganerpartiet FT-valg FT-valg 
Velfærdslisten 15.09.2020 15.09.2023 
Venstre, Danmarks Liberale Parti FT-valg FT-valg 
Videnens Demokrati 15.09.2020 15.09.2023 
Vi Lokale Demokrater 04.11.2021 04.11.2024 
Vores Fremtid 05.02.2020 05.02.2023 
Vores Parti 25.03.2019 25.03.2022 
Voters Initiative DK2 25.03.2019 25.03.2022 
West Best 30.03.2020 30.03.2023 
Zantex 30.03.2020 30.03.2023 
Ældre Stemmen 21.12.2020 21.12.2023 

 

1  Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg 
2  Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg 
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Vejledning om behandling af ansøgninger om 
optagelse på folketingsvalglisten af personer, der 
har valgret uanset ophold i udlandet 

(Til alle kommunalbestyrelser) 
INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. Formålet med vejledningen 

2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 
2.1. Kun vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, er omfattet af bekendt-

gørelsen 
2.2. Som hovedregel kun vælgere, der i forbindelse med opholdet i udlandet er 

registreret i CPR som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var 
bopælsregistreret i CPR i Danmark 

  2.2.1. Vælgere, der uanset fraflytning til udlandet ikke er registreret i CPR som 
udrejst 

  2.2.2. Særligt om statsansatte beordret til tjeneste uden for riget og disse 
personers ægtefæller m.v., som fortsat skal søge om optagelse på folke-
tingsvalglisten 

3. Optagelse på folketingsvalglisten efter ansøgning og fristen herfor 

4. Indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten 
4.1. Den kommune, ansøgningen skal indgives til 
4.2. Måden, hvorpå ansøgningen skal indgives 
4.3. Formen for indgivelse af ansøgningen 
  4.3.1. Ansøgning indgivet på et ansøgningsskema 
  4.3.2. Ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse 
4.4. Ansøgningsskemaers tilgængelighed 
4.5. Vejledningspligt ved en vælgers anmeldelse af fraflytning 

5. Ansøgningens indhold 
5.1. Oplysninger om ansøgerens henholdsvis hovedpersonens identitet 
5.2. Oplysninger til brug for bedømmelsen af, om ansøgeren er omfattet af folketings-

valglovens § 2 
5.3. Krav om datering og underskrift af ansøgningen 

6. Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen 
6.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune, ansøgeren er med rette bopæls-

registreret i Danmark i CPR, eller ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland 
  6.1.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune 
  6.1.2. Ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR 
  6.1.3. Ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland
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 6.2. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v., eller der 
er i forbindelse med anmeldelse af udrejse søgt om optagelse i medfør af andre 
bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 

  6.2.1. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v. 
  6.2.2. Der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse i 

henhold til andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 
 6.3. Kontrol af oplysningerne i ansøgningen 
  6.3.1. Kontrol af oplysningerne om ansøgerens identitet 
  6.3.2. Kontrol af, om ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser 
  6.3.3. Kontrol af hovedpersonens identitet 
  6.3.4. Kontrol af, om hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser 
  6.3.5. Kontrol af tilknytningen mellem ansøgeren og hovedpersonen 
  6.3.6. Kontrol af, om ansøgningen er dateret og underskrevet 
 6.4. Ansøgeren opfylder ikke de almindelige valgretsbetingelser 

7. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et 
ansøgningsskema 
 7.1. Fejl og mangler i oplysningerne på ansøgningen indgivet i forbindelse med 

anmeldelse af udrejse 
  7.1.1. Tvivl om ansøgerens identitet 
  7.1.2. Manglende datering af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse 

af udrejse 
  7.1.3. Manglende underskrift af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse 

af udrejse 
 7.2. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet 

i forbindelse med anmeldelse af udrejse kan træffe afgørelse om optagelse på 
folketingsvalglisten 

8. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et 
ansøgningsskema 

 8.1. Hovedpersonen opfylder ikke valgretsbetingelserne 
 8.2. Fejl og mangler i oplysningerne i ansøgningsskemaet 
  8.2.1. Afhjælpning af fejl og mangler vedrørende oplysningerne i ansøgnings-

skemaet om ansøgeren eller hovedpersonen 
  8.2.2. Manglende datering af ansøgningsskemaet 
  8.2.3. Manglende underskrift af ansøgningsskemaet 
 8.3. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet 

på et ansøgningsskema kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten 
  8.3.1. Ansøgning fra hovedperson eller biperson udrejst for mere end 4 år siden 
  8.3.2. Ansøgning fra en person udrejst for mindre end 4 år siden 
    8.3.2.1. Ansøgning fra hovedperson 
    8.3.2.2. Ansøgning fra biperson, der er ægtefælle eller registreret partner 
    8.3.2.3. Ansøgning fra biperson, der er samlever 
 8.4. Videresendelse af ansøgningsskemaer til Valgnævnet
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9. Underretning af ansøgeren og indberetning i CPR 
 9.1. Underretning af ansøgeren 
 9.2. Afgørelser, der skal indberettes i CPR 
  9.2.1. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, 

eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2 
  9.2.2. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller 

§ 2, stk. 4, jf. stk. 3 
 9.3. Afgørelser, der ikke skal indberettes til CPR 

10. Bortfald af tidligere udsendt vejledning om behandling af ansøgninger 
om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset 
ophold i udlandet 

 

Bilagsfortegnelse: 
Bilag 1: Folketingsvalglovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 

Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalg-
listen af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet 

Bilag 3: Det af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte ansøgningsskema 

Bilag 4: Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland 

Bilag 5: Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, 
der opholder sig i udlandet 

Bilag 6: Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der opholder 
sig i udlandet
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1. Formålet med vejledningen 
Formålet med denne vejledning er at give kommunalbestyrelserne en praktisk vejled-

ning om sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om optagelse på folketingsval-
glisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Derudover er formålet at 
give kommunalbestyrelserne vejledning om betingelserne for, at kommunalbestyrelser-
ne kan imødekomme sådanne ansøgninger, og hvornår ansøgningerne skal videresendes 
til Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse. Vejledningen er i det væsentlige opbygget 
som bemærkninger til de bestemmelser i den bekendtgørelse, som Økonomi- og Inden-
rigsministeriet har udstedt om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsval-
glisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

Vejledningen træder i stedet for vejledning nr. 65 af 27. juni 2004. 

2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 
(Bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2) 

Bekendtgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet, finder kun anvendelse på vælgere, der er omfattet af folke-
tingsvalglovens § 2. Endvidere finder bekendtgørelsen kun anvendelse på vælgere, der 
i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) 
som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i 
Danmark, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Herudover finder bekendtgørelsen anvendelse 
for statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og disses ægtefæller m.v., hvis 
disse umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færø-
ske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. 
bekendtgørelsens § 1, stk. 2. 

2.1. Kun vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, er omfattet af 
bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet, finder kun anvendelse på vælgere, der er omfattet af folke-
tingsvalglovens § 2. 

Folketingsvalglovens § 2 er optrykt som bilag 1 til denne vejledning. 

For en mere udførlig gennemgang af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at 
personer, der har ophold i udlandet, har valgret efter folketingsvalglovens § 2, stk. 1-4, 
henvises til Valgnævnets beretninger. Valgnævnets seneste beretning, beretningen for 
2007-2013, kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg. 
oim.dk. 

2.2. Som hovedregel kun vælgere, der i forbindelse med opholdet i udlandet 
er registreret i CPR som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsophol-
det var bopælsregistreret i CPR i Danmark 

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, finder bekendtgørelsen kun anvendelse på vælgere 
omfattet af folketingsvalglovens § 2, der i forbindelse med udlandsopholdet er registre-
ret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlands-
opholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark.

http://valg.oim.dk
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Bekendtgørelsens § 1, stk. 2, indeholder en undtagelse til kravet om, at vælgeren 
umiddelbart inden udlandsopholdet skal have været bopælsregistreret i CPR i Danmark. 
Efter denne bestemmelse finder bekendtgørelsen endvidere anvendelse på vælgere, der 
er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og på disse personers 
ægtefæller, registrerede partnere eller ugifte samlevere (vælgere omfattet af folketings-
valglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1), og som umiddelbart inden udsendelsen 
til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færø-
erne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland. 

2.2.1. Vælgere, der uanset fraflytning til udlandet ikke er registreret i CPR 
som udrejst 

Bekendtgørelsen finder med de i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, fastsatte undtagelser 
kun anvendelse på vælgere, som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det 
Centrale Personregister (CPR) som udrejst. Det betyder, at personer, der uanset fraflyt-
ning til udlandet efter CPR-lovgivningen ikke skal registreres i CPR som udrejst, ikke er 
omfattet af denne bekendtgørelse. Denne personkreds vil i stedet automatisk forblive 
optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler herom og skal ikke an-
søge om optagelse på folketingsvalglisten efter denne bekendtgørelse. 

Kapitel 6 (§§ 24-27) i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en 
person skal registreres i CPR som udrejst. 

Som hovedregel skal enhver, som fraflytter til udlandet, registreres i CPR som ud-
rejst. Ophold i udlandet over 6 måneder betragtes altid som en fraflytning til udlandet. 
Ved et ophold i udlandet på 6 måneder eller derunder skal kommunalbestyrelsen, hvis 
den hidtidige bolig ikke opretholdes til fuld rådighed, foretage en konkret vurdering af, 
om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej. 

Til hovedreglen gælder en række undtagelser, der er nævnt i CPR-lovens § 24, stk. 5-9. 

Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, skal 
aldrig registreres som udrejst i CPR, jf. CPR-lovens § 24, stk. 5. Tilsvarende gælder 
disse personers samlevende ægtefæller og registrerede partnere samt disse personers 
ugifte samlevere, jf. CPR-lovens § 24, stk. 6. For så vidt angår ugifte samlevere er det en 
betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller regi-
streret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Børn 
under 18 år, der har bopæl hos forældrene, skal heller ikke registreres som udrejst. De 
personer, der er omfattet af CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, kan ikke blive registreret som 
udrejst. De pågældende kan ikke selv vælge at blive registreret som udrejst. 

Statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og som efter den 1. juli 2000, 
hvor disse regler trådte i kraft, har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beor-
drede tjeneste, vil således blive automatisk optaget på folketingsvalglisten efter folke-
tingsvalglovens regler herom. 

Personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde har et sådant opholdsmønster, 
at disse i en periode på over 6 måneder overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men 
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som i denne periode tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bo-
pælen her i landet og således har deres sociale liv her, har ret til at forblive registreret på 
bopælen her i landet, jf. CPR-lovens § 24, stk. 7. I modsætning til den ovenfor nævnte 
gruppe af statsansatte m.v. kan de pågældende vælge at blive registreret som udrejst. 

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bopælen her i landet har søfarende, som 
opretholder boligen her til landet, hvor hovedparten af fridage, ferier og lign. tilbringes, 
jf. CPR-lovens § 24, stk. 8. 

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bopælen her i landet har endvidere samle-
vende ægtefæller og registrerede partnere samt ugifte samlevere til de i CPR-lovens § 24, 
stk. 7 og 8, nævnte personer, som grundet hovedpersonens arbejde og lign. har samme 
opholdsmønster som hovedpersonen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 9. For så vidt angår ugifte 
samlevere er det en betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå 
ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl 
inden starten på dette opholdsmønster. Tilsvarende gælder deres børn under 18 år, der 
har bopæl hos forældrene. 

De personer, der i medfør af CPR-lovens § 24, stk. 7-9, vælger at forblive registreret 
på bopælen her i landet, vil automatisk blive optaget på folketingsvalglisten efter folke-
tingsvalglovens regler herom. Har de pågældende valgt at blive registreret som udrejst, 
kan de ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter denne bekendtgørelses regler. 

2.2.2. Særligt om statsansatte beordret til tjeneste uden for riget og disse 
personers ægtefæller m.v., som fortsat skal søge om optagelse på folketings-
valglisten 
De grupper af statsansatte beordret til tjeneste uden for riget m.v., der fortsat skal 
søge om optagelse 

Som nævnt i afsnit 2.2.1 vil statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og 
som efter den 1. juli 2000 har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede 
tjeneste, automatisk blive optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens reg-
ler herom. 

De statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og som før den 1. juli 2000 
har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste, er derimod regi-
streret i CPR som udrejst i henhold de regler, der gjaldt før den 1. juli 2000. Tilsvarende 
gælder for personer, der er ægtefæller og registrerede partnere samt ugifte samlevende 
til disse statsansatte. Disse personer vil derfor – hvis de efter ansøgning optages på 
folketingsvalglisten – være omfattet af bekendtgørelsens regler. Der vil også kunne fore-
komme andre tilfælde, hvor statsansatte, som er beordret til tjeneste uden for riget og 
disses ægtefæller m.v., er omfattet af bekendtgørelsen. Som eksempel herpå kan nævnes 
en ægtefælle til en statsansat i tilfælde, hvor ægteskabet indgås under tjenesten i udlan-
det, og ægtefællen ved ægteskabets indgåelse var bosat i udlandet og i forbindelse her-
med registreret i CPR som udrejst i overensstemmelse med de almindelige regler herom. 

Herudover er statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse 
personer samlevende ægtefæller, registrerede partnere og ugifte samlevende omfattet af 
bekendtgørelsen, såfremt de umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget 
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var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret 
i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. For så vidt angår ugifte samlevere er 
det en betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller 
registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. 
Den nævnte persongruppe er omfattet af bekendtgørelsen, uanset om registreringen 
i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreringen i CPR i 
Grønland er sket i forbindelse med udsendelse til tjeneste på Færøerne eller i Grønland 
eller af anden årsag. 

Den nævnte persongruppe vil i praksis være yderst beskeden, da de pågældende per-
soner skal være beordret til tjeneste uden for riget før den 1. juli 2000 og i mellemtiden 
ikke have været bopælsregistreret i Danmark i CPR. 

Gyldighedsperioden for optagelse på folketingsvalglisten for statsansatte beordret til 
tjeneste uden for riget m.v. 

De statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og disse personers ægte-
fæller, registrerede partnere og ugifte samlevere, som ikke automatisk bliver optaget 
på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, forbliver optaget på folketingsvalglisten, så længe 
tjenesten i udlandet varer, hvis de var blevet optaget på folketingsvalglisten inden den 1. 
april 2001. Før den 1. april 2001 forblev statsansatte, der var beordret til tjeneste uden 
for riget, optaget på folketingsvalglisten, så længe tjenesten i udlandet varede. Efter be-
kendtgørelsens § 19, stk. 4, forbliver vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, 
stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som inden den 1. april 2001 er optaget på folketings-
valglisten, optaget på folketingsvalglisten efter de hidtil gældende regler. 

De statsansatte, der efter den 1. april 2001 er beordret til tjeneste uden for riget, og 
disse personers ægtefæller, registrerede partnere og ugifte samlevere, som ikke automa-
tisk bliver optaget på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, skal optages på folketingsvalglisten 
med en gyldighedsperiode på 2 år fra afgørelsens dato. Det følger af bekendtgørelsens § 
18, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelsens § 19, stk. 4. 

3. Optagelse på folketingsvalglisten efter ansøgning og fristen herfor 
(Bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og 4) 

For vælgere omfattet af bekendtgørelsen gælder, at de pågældende optages på folke-
tingsvalglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været bopælsregistreret i 
CPR, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. For optagelse på folketingsvalglisten er det en be-
tingelse, at vælgeren har indgivet ansøgning efter reglerne i bekendtgørelsens §§ 2-4, jf. 
§ 18, samt at afgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten er truffet senest på 7.-dagen 
før valgdagen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4. 

I forbindelse med de enkelte folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-
Parlamentet giver Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunalbestyrelserne særskilt 
vejledning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre, at indkomne ansøg-
ninger så vidt muligt kan blive behandlet senest på 7.-dagen før valgdagen. 

I øvrigt forudsættes, at ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten behandles 
løbende, efterhånden som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere 
fremtid. Se mere om frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet afsnit 8.4.



100 Valgnævnets beretning 2014-2020

Bilag 5 

4. Indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten 
(Bekendtgørelsens §§ 2 og 3) 

4.1. Den kommune, ansøgningen skal indgives til 
(Bekendtgørelsens § 2) 

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal indgives til kommunalbestyrelsen 
i den kommune, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR. Det gælder 
også de statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og deres ægtefæller, regi-
strerede partnere og samlevere, der umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for 
riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregi-
streret i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, sammenholdt med § 2. 

4.2. Måden, hvorpå ansøgningen skal indgives 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 1) 

Ansøgning indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post eller ved brug af 
en digital selvbetjeningsløsning hertil, hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens 
seneste bopælskommune. 

Kommunens behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten skal ske 
under iagttagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. 
april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-
oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supple-
rende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databe-
skyttelsesloven). 

Kommunen skal give vejledning – f.eks. et passende sted på kommunens hjemmeside 
– om, hvordan ansøgningen kan indgives sikkert (krypteret). 

Er ansøgningen ikke indgivet under de fornødne tekniske og organisatoriske sik-
kerhedsforanstaltninger, således at personfølsomme oplysninger i forbindelse med 
indgivelse af ansøgningen ikke er krypteret, kan kommunalbestyrelsen dog ikke under 
henvisning hertil undlade at behandle ansøgningen. 

4.3. Formen for indgivelse af ansøgningen 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3) 

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal indgives på en formular (et an-
søgningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formularen kan 
udfyldes i en digital selvbetjeningsløsning, der er godkendt til ansøgning om optagelse 
på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet (f.eks. gennem borger.dk), 
jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 

Derudover kan vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrej-
sen (dvs. de personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3), indgive ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med pligtmæssig anmeldelse af 
fraflytning til udlandet. Anmeldelse af udrejse skal ske digitalt ved brug af kommunens 
digitale selvbetjeningsløsning, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3-7. Ansøgning om 

http://borger.dk
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optagelse på folketingsvalglisten kan derfor i disse tilfælde ske digitalt ved brug af en 
selvbetjeningsløsning, der er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. 
bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 1. pkt. For personer, der er undtaget fra pligten til at anmel-
de udrejse via selvbetjeningsløsningen, kan kommunen kræve, at udrejsen anmeldes på 
en blanket (udrejseblanket). Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten kan derfor 
i disse tilfælde ligeledes indgives på en blanket, der er godkendt hertil af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 2. pkt. Se afsnit 4.3.2 vedrørende 
godkendelse af udrejseblanketten og den digitale selvbetjeningsløsning. 

Ansøgningsskemaer, digitale formularer som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 
1. pkt., og udrejseblanketter, der efter de tidligere regler anses for godkendt til brug for 
ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, kan fortsat benyttes. 

4.3.1. Ansøgning indgivet på et ansøgningsskema 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 2) 

Det ansøgningsskema, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, og som 
skal benyttes, er optrykt som bilag 3 til vejledningen. 

Derudover kan ansøgning indgives på en formular i en digital selvbetjeningsløsning 
(digital formular), hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens seneste bopælskom-
mune og er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

Medmindre ansøgning kan indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse, skal alle 
ansøgere, der søger om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 
2, anvende ansøgningsskemaet eller den digitale formular. Ansøgningsskemaet og den 
digitale formular er udformet således, at det afspejler de oplysninger, som en ansøgning 
ifølge bekendtgørelsen skal indeholde, jf. afsnit 5. Ansøgningsskemaet og den digitale 
formular indeholder herudover rubrikker til angivelse af oplysninger, som ikke er obli-
gatoriske ifølge bekendtgørelsen, f.eks. ansøgerens e-mail-adresse. 

Flere ansøgere – f.eks. ægtefæller – kan ikke udfylde samme ansøgningsskema eller 
digitale formular. 

Som nævnt skal ansøgningsskemaet og den digitale selvbetjeningsløsning (digitale 
formular) være godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til brug for ansøgning 
om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2. Dette indebærer, at 
den digitale selvbetjeningsløsning, som den enkelte kommune benytter til indgivelse 
af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, og ansøgningsskemaet (der er udar-
bejdet af KL) på forhånd skal godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Digitale 
selvbetjeningsløsninger (digitale formularer), der tidligere er godkendt af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, kan fortsat anvendes. Ansøgningsskemaet er optrykt som bilag 
3 til vejledningen. 

I det følgende forstås ved ansøgningsskema det ansøgningsskema, som Økonomi- og 
Indenrigsministeriet har godkendt. 

I det følgende forstås ved digital formular en ansøgning indgivet ved brug af en digital 
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selvbetjeningsløsning (f.eks. gennem borger.dk), som ansøgerens seneste bopælskom-
mune har stillet til rådighed, og som er godkendt til brug for ansøgning om optagelse på 
folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

4.3.2. Ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 3) 

Vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen (dvs. de 
personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3), kan indgive ansøgning om 
optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Dette kan ske 
digitalt ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, hvis denne er godkendt 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet hertil, jf. nedenfor, eller – i de tilfælde, hvor ved-
kommende er undtaget fra pligten til at anmelde udrejse via selvbetjeningsløsningen – 
på en blanket, som benyttes af kommunen i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til 
udlandet (udrejseblanket), og som af Økonomi- og Indenrigsministeriet er godkendt til 
at blive benyttet til indgivelse af en sådan ansøgning. 

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal inden udrejsen anmelde fraflytning til bopæls-
kommunen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 1. Anmeldelserne om fraflytning til udlandet skal 
indeholde oplysning om den flyttendes personnummer, fulde navn eller adresserings-
navn, hidtidige adresse og bopælskommune, flyttedato samt eventuel fremtidig adresse 
eller bopælsland, jf. CPR-lovens § 26, stk. 1. 

Som nævnt ovenfor skal anmeldelse af udrejse ske digitalt ved brug af kommunens 
digitale selvbetjeningsløsning, medmindre den pågældende er undtaget fra pligten til at 
anmelde udrejse via selvbetjeningsløsningen. Er den pågældende undtaget, kan kommu-
nen kræve, at udrejsen anmeldes på en blanket (udrejseblanket). 

Det er frivilligt for kommunen, om kommunen vil indrette sin digitale selvbetjenings-
løsning eller udrejseblanket, så den kan anvendes af personer til at ansøge om optagelse 
på folketingsvalglisten. 

Bekendtgørelsens § 3, stk. 3, om ansøgning i forbindelse med anmeldelse af udrejse 
giver de kommuner, der ønsker det, mulighed for at indrette deres selvbetjeningsløsning 
og/eller udrejseblanket således, at løsningen henholdsvis blanketten kan godkendes af 
Økonomi- og Indenrigsministeriet til at blive benyttet af vælgere, som agter at vende 
tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, til at indgive ansøgning om optagelse på fol-
ketingsvalglisten. De personer, der søger om optagelse i medfør af folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 3, kan vælge i stedet at søge om optagelse på folketingsvalglisten ved at benytte 
ansøgningsskemaet. 

Det er kun ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsval-
glovens § 2, stk. 3, men ikke i medfør af andre bestemmelser i folketingsvalglovens § 2, 
der kan indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Ansøgninger om optagelse på 
folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, kan således ikke 
indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse. 

Hvis den digitale selvbetjeningsløsning til anmeldelse af udrejse henholdsvis udrejse-
blanketten giver mulighed for det, kan flere personer indgive ansøgning om optagelse på 

http://borger.dk
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folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, forudsat at alle, der søger 
om optagelse, underskriver ansøgningen. 

Som nævnt ovenfor skal den digitale selvbetjeningsløsning og udrejseblanketten være 
godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til brug for ansøgning om optagelse på 
folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3. 

Dette indebærer imidlertid ikke, at den enkelte digitale selvbetjeningsløsning hen-
holdsvis udrejseblanket på forhånd skal være godkendt af Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet. 

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., kan Økonomi- og Indenrigsministeriet fast-
sætte betingelser for, at ansøgning indgivet i en digital selvbetjeningsløsning i forbindel-
se med anmeldelse af udrejse og udrejseblanketten, er godkendt til at blive benyttet til 
indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten. I medfør af Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets meddelelse til alle kommunalbestyrelser om nye regler pr. 1. juli 2004 om 
optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, – 
som fortsat er gældende – er der fastsat følgende betingelser for ansøgning om optagelse 
på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3: 

1) Det skal i en overskrift angives, at anmeldelsen af udrejse også kan benyttes til ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten under udlandsophold af en forventet varig-
hed under 2 år. 

2) Der skal et sted på ansøgningen være en særskilt rubrik til ansøgning om optagelse 
på folketingsvalglisten. I rubrikken skal der kunne sættes kryds ved ”ja” eller ”nej” ud 
for følgende udsagn: ”Undertegnede (angivelse af navn) har dansk indfødsret, agter 
at vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) inden for 2 år efter ud-
rejsen og søger om optagelse på valglisten”. Der skal i den særskilte rubrik være en 
angivelse af navnet på den eller de personer, der søger om optagelse. 

3) Der skal på ansøgningen være en angivelse af ansøgerens fulde navn, personnummer, 
udrejsedato, seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret 
i CPR, og adresse i udlandet eller, hvis en sådan ikke haves, en kontaktadresse i Dan-
mark, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Med ansøgeren menes den eller de personer, 
der søger om optagelse på folketingsvalglisten. I den særskilte rubrik til ansøgning om 
optagelse på folketingsvalglisten skal der som angivet i pkt. 2 være en særskilt angi-
velse af navnet på den eller de personer, der søger om optagelse. 

4) Der skal et sted på ansøgningen være en rubrik til datering og underskrift af ansøg-
ningen om optagelse på folketingsvalglisten. Det skal i rubrikken være angivet, at 
urigtig skriftlig erklæring efter straffelovens § 163 kan straffes med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder. Rubrikken må gerne være den samme rubrik, hvor udrejseanmel-
delsen underskrives og dateres. I sidstnævnte tilfælde skal det angives i rubrikken, at 
alle, der søger om optagelse på valglisten, skal skrive under i denne rubrik. 

5) Der skal til ansøgningen knyttes en vejledning om udlandsdanskeres mulighed for 
at deltage i valg. Vejledningen skal indeholde oplysning om, at man, hvis man tager 
ophold i udlandet og i forbindelse hermed registreres som udrejst i CPR, normalt 
ikke kan optages på folketingsvalglisten og derfor ikke kan deltage i folketingsvalg og 
Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det kan man kun, hvis man hører til en af de per-
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songrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende 
uanset udlandsopholdet. Det skal endvidere anføres, at det er en betingelse, at man 
indgiver ansøgning om at komme på folketingsvalglisten. Hvis man agter at vende 
tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, kan ansøgning indgives ved at udfylde 
rubrikken herom på denne blanket. Hvis man agter at opholde sig i udlandet i mere 
end to år, skal ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. 

Det påhviler den enkelte kommune at sikre sig, at den digitale selvbetjeningsløsning 
og den udrejseblanket, som benyttes til indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten, opfylder ovenstående betingelser. 

4.4. Ansøgningsskemaers tilgængelighed 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 4) 

Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet. 

Kommunalbestyrelsen har således pligt til at sørge for, at det ansøgningsskema, Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, udleveres eller sendes til de personer, der 
retter henvendelse til kommunen og anmoder om at få det pågældende skema udleveret 
eller tilsendt. Det er den person, der retter henvendelse til kommunen, der vælger, om 
vedkommende ønsker ansøgningsskemaet sendt eller udleveret. 

Ansøgningsskemaet kan også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentatio-
ner i udlandet eller Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside på valg.oim.dk. 

Ansøgeren kan endvidere henvende sig til kommunen og forhøre sig om, hvorvidt 
kommunen stiller en digital selvbetjeningsløsning til rådighed for ansøgning om opta-
gelse på folketingsvalglisten. 

4.5. Vejledningspligt ved en vælgers anmeldelse af fraflytning 
(Bekendtgørelsens § 3, stk. 5) 

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til udlan-
det, får vejledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten 
uanset ophold i udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af 
fraflytning til udlandet indgiver ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter 
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og denne ansøgning imødekommes. Denne vejledning 
kan f.eks. gives i forbindelse med, at personen anmelder fraflytning til udlandet i en 
digital selvbetjeningsløsning (f.eks. borger.dk). Kommunalbestyrelsen skal endvidere 
efter anmodning udlevere eller tilsende et ansøgningsskema, jf. bekendtgørelsens § 3, 
stk. 4, 3. pkt. 

Indgiver en vælger i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgning om optagelse 
på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal vedkommende have vej-
ledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter bekendt-
gørelsens § 3, stk. 1 og 2, hvis det viser sig, at ansøgningen ikke imødekommes. Dette 
følger af bekendtgørelsens § 9, se mere herom afsnit 7.1. Imødekommes ansøgningen, 
dvs. ansøgeren optages på folketingsvalglisten, skal vedkommende selvsagt ikke have 
den nævnte vejledning. Ved imødekommelse af ansøgningen forstås kommunalbestyrel-
sens afgørelse om at optage ansøgeren på folketingsvalglisten på grundlag af ansøgnin-

http://valg.oim.dk
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gen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse. 

5. Ansøgningens indhold 
(Bekendtgørelsens § 4) 

De oplysninger, der efter bekendtgørelsen skal gives i ansøgningen, er de samme, 
hvad enten ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema, en digital formular eller i 
forbindelse med anmeldelse af udrejse. Da der i forbindelse med anmeldelse af udrejse 
alene kan søges om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 
2, stk. 3, skal ansøgning i forbindelse med anmeldelse af udrejse alene opfylde de krav, 
der gælder for ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3. 

Ansøgningsskemaet er udfærdiget således, at skemaet indeholder alle de oplysninger, 
der som minimum skal gives efter bekendtgørelsen. Tilsvarende gælder for den af kom-
munen benyttede digitale selvbetjeningsløsning. 

5.1. Oplysninger om ansøgerens henholdsvis hovedpersonens identitet 
(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 4) 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal i alle tilfælde indeholde op-
lysning om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato, seneste adresse i Dan-
mark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og adresse i udlandet eller – 
hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. 

Såfremt der er tale om en ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 4, dvs. hvor ansøgeren er ægtefælle, registreret partner eller ugift samlever (bi-
person) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, (hoved-
person) skal ansøgningen både indeholde de oplysninger om ansøgeren, der er fastsat i 
bekendtgørelsens § 3, stk. 1, og tillige indeholde tilsvarende oplysninger om ansøgerens 
ægtefælle, registrerede partner eller samlever (hovedpersonen), jf. bekendtgørelsens § 4, 
stk. 4. 

5.2. Oplysninger til brug for bedømmelsen af, om ansøgeren er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2 
(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, 2, 3, 5 og 6) 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 1 eller 2, skal indeholde oplysning om årsagen til udlandsopholdet, jf. bekendt-
gørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt. Det betyder, at ansøgeren ud over at afkrydse, hvilken af 
de i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, og stk. 2, nr. 1-6, nævnte årsager der er årsagen til 
ansøgerens udlandsophold, også skal give en nærmere beskrivelse af årsagen til ud-
landsopholdet. I ansøgningsskemaet er der i rubrik 3.2. ”Årsagen til udlandsopholdet” 
angivet de oplysninger, der kræves for hver af de i folketingsvalgloven nævnte årsager. 
En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, 
stk. 4, skal i de tilfælde, hvor hovedpersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 
1 eller 2, herudover tillige indeholde tilsvarende oplysninger om årsagen til hovedperso-
nens udlandsophold, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 5, 1. pkt. 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 
2, stk. 2, skal endvidere indeholde oplysning om den forventede varighed af ansøgerens 
udlandsophold, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 2. pkt. En ansøgning om optagelse på 
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folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de tilfælde, hvor 
hovedpersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 2, herudover tillige indeholde 
oplysning om den forventede varighed af hovedpersonens udlandsophold, jf. bekendtgø-
relsens § 4, stk. 5, 2. pkt. Denne oplysning gives ved at udfylde rubrik 3.1. i ansøgnings-
skemaet. Dette skyldes, at det efter folketingsvalglovens § 2, stk. 2, er en betingelse, at 
udlandsopholdet er midlertidigt, og at det efter Valgnævnets praksis normalt vil give 
anledning til tvivl, om en ansøger opfylder denne betingelse, hvis ansøgeren har oplyst, 
at udlandsopholdet forventes at blive permanent. 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 
2, stk. 1 eller 2, skal derudover indeholde oplysning om udrejsedatoen for hovedperso-
nen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 3. En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de tilfælde, hvor hovedpersonen 
er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, herudover tillige indeholde om oplys-
ning om udrejsedatoen for bipersonen (ansøgeren), jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 
3. Dette skyldes, at Valgnævnet efter fast praksis ikke anser udlandsopholdet for midler-
tidigt, hvis det overstiger 8 år på ansøgningstidspunktet. I ansøgningsskemaet oplyses 
udrejsedatoen under rubrik 1 og 4. 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 
2, stk. 3, skal indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden 
for 2 år efter udrejsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3. Denne oplysning gives ved, at 
ansøgeren afkrydser krydsruden i rubrik 2 i ansøgningsskemaet, eller, hvis ansøgningen 
indgives i en digital selvbetjeningsløsning, afkrydser det relevante felt eller den anførte 
krydsrude for et ”ja” ud for udsagnet herom og anfører sit navn på det dertil indrettede 
sted i dette udsagn. Ansøgningen skal derimod ikke indeholde oplysninger om årsagen 
til udlandsopholdet. En ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, 
stk. 4, jf. stk. 3, skal herudover tillige tilsvarende indeholde oplysning om, at hovedper-
sonen agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, jf. bekendtgørelsens § 
4, stk. 6. Denne oplysning gives ved, at ansøgeren afkrydser krydsrude A i rubrik 4. 

De ovennævnte oplysninger i rubrikker i ansøgningsskemaet skal på tilsvarende vis 
indgå i den digitale formular til ansøgningsskemaet. 

5.3. Krav om datering og underskrift af ansøgningen 
(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 7) 

Ansøgningen skal dateres og underskrives, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Der er dog 
ikke krav om egenhændig underskrift af ansøgningen. Såfremt ansøgningen indgives 
pr. e-post eller i en digital selvbetjeningsløsning, skal ansøgerens navn anføres på det 
sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 7. Også 
underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne være tilstrækkelig. Det vil 
dog være en betingelse, at det er anført, at den, der underskriver ansøgningen, (tillige) 
underskriver på en andens vegne, og at der ikke er anledning til tvivl om, at den, der 
underskriver ansøgningen, har fuldmagt fra ansøgeren til at søge om optagelse på fol-
ketingsvalglisten. F.eks. vil der normalt ikke være anledning til tvivl om, at ansøgerens 
advokat eller et familiemedlem, som ansøgeren har boet i samme husstand med inden 
udrejsen, f.eks. ansøgerens forældre eller ægtefælle, registrerede partner eller samlever, 
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har fornøden fuldmagt. Er der anledning til tvivl om fuldmagtsforholdets rigtighed, skal 
kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe af-
gørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge 
om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Dette følger af bekendtgørel-
sens § 11, stk. 3. Dette skal kommunalbestyrelsen dog ikke gøre, hvis der er tale om en 
sag, hvor ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema eller på en digital formular, og 
sagen skal indsendes til afgørelse i Valgnævnet, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4. 

6. Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen 
(Bekendtgørelsens §§ 5-8) 

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den indledende behandling af 
ansøgningen, som kommunalbestyrelsen skal foretage, hvad enten ansøgningen er ind-
givet på et ansøgningsskema, herunder på en digital formular hertil, eller i forbindelse 
med anmeldelse af udrejse. Kommunalbestyrelsen skal foretage den indledende behand-
ling af ansøgningen, som er beskrevet i dette afsnit, inden kommunalbestyrelsen foreta-
ger den videre behandling af ansøgningen, som er beskrevet i afsnit 7 og 8. 

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden 
som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Skal en an-
søgning videresendes til Valgnævnet, skal dette senest ske 2 måneder efter kommunens 
modtagelse af ansøgningen. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sagsbehandlingen, 
således at den nævnte frist kan overholdes. Se mere om frister for videresendelse af an-
søgninger til Valgnævnet afsnit 8.4. 

6.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune, ansøgeren er med rette 
bopælsregistreret i Danmark i CPR, eller ansøgeren er flyttet til Færøerne 
eller Grønland 
(Bekendtgørelsens § 5) 

6.1.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune 
(Bekendtgørelsens § 5, stk. 1) 

Hvis ansøgningen er indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansø-
geren sidst har været bopælsregistreret i CPR, skal kommunalbestyrelsen videresende 
ansøgningen til den rette kommune. I disse tilfælde skal den i afsnit 6-8 foreskrevne 
sagsbehandling foretages af den kommune, ansøgningen videresendes til. Er ansøgnin-
gen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, må udrejseblanketten videresen-
des til den rette kommune med henblik på dels foretagelse af registreringen i CPR af 
ansøgerens fraflytning til udlandet, dels foretagelse af den i afsnit 6-8 foreskrevne sags-
behandling af ansøgningen om optagelse på folketingsvalglisten. Det bemærkes herved, 
at registreringen af ansøgerens fraflytning til udlandet i CPR efter CPR-lovens § 24 skal 
foretages af bopælskommunen, dvs. den kommune, hvor ansøgeren har været bopælsre-
gistreret i CPR frem til tidspunktet for fraflytningen til udlandet. 

6.1.2. Ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR 
(Bekendtgørelsens § 5, stk. 2) 

Hvis ansøgeren med rette er bopælsregistreret i Danmark i CPR, skal kommunalbesty-
relsen underrette ansøgeren om, at ansøgeren automatisk vil blive optaget på folketings-
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valglisten, så længe vedkommende er bopælsregistreret i Danmark i CPR. Kommunalbe-
styrelsen skal således ikke foretage sig videre i anledning af ansøgningen om optagelse 
på folketingsvalglisten. 

6.1.3. Ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland 
(Bekendtgørelsens § 5, stk. 3) 

Hvis det fremgår af ansøgningen sammenholdt med oplysningerne i CPR, at an-
søgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland, skal kommunalbestyrelsen underrette 
ansøgeren om, at ansøgeren automatisk vil blive optaget på folketingsvalglisten til fol-
ketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland. Ansøgere, der flytter til Færøerne eller 
Grønland, bliver omfattet af de regler, der gælder for Færøerne henholdsvis Grønland, 
og de pågældende kan ikke deltage i folketingsvalg i Danmark. 

Derudover skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om muligheden for at 
blive optaget på folketingsvalglisten i Danmark til folkeafstemninger, der ikke afholdes 
på Færøerne henholdsvis i Grønland, og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Kom-
munalbestyrelsen skal vedlægge ansøgningsskemaet til ansøgning herom sammen med 
underretningen af ansøgeren. 

Se eventuelt mere herom bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa- Par-
lamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold på 
Færøerne eller i Grønland, og vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse 
på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har 
valgret uanset ophold på Færøerne eller i Grønland. Økonomi- og Indenrigsministeriet 
forventer at udstede de to nævnte retsforskrifter primo 2019. 

Kommunerne kan anvende det standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne el-
ler Grønland, som er optaget som bilag 4 til vejledningen. Hvis kommunerne anvender 
standardbrevet, forudsættes det, at kommunerne drager omsorg for at tilpasse det even-
tuelle lovændringer og evt. andre ændringer som følge af den digitale udvikling m.v. 

6.2. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v., el-
ler der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse søgt om optagelse i med-
før af andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 
(Bekendtgørelsens § 6) 

6.2.1. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v. 
(Bekendtgørelsens § 6, stk. 1) 

Hvis ansøgningen ikke er indgivet på en af følgende fire ansøgningstyper, der er god-
kendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet; på et ansøgningsskema eller på en digital 
formular til et ansøgningsskema, i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital selv-
betjeningsløsning eller i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en udrejseblanket, skal 
kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgø-
relse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren 
om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. 

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.
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Er der tale om en ansøgning om fornyet optagelse fra en vælger optaget på folketings-
valglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 
2, som indgives i form af et almindeligt brev underskrevet af ansøgeren eller e-post med 
ansøgerens navn anført som underskrift, skal kommunalbestyrelsen dog kun undlade at 
behandle ansøgningen, hvis der er særlig grund hertil. Der vil således i denne situation 
normalt kunne ses bort fra manglende benyttelse af ansøgningsskema, idet kommunen 
allerede (mindst) én gang har kontrolleret, at de grundlæggende oplysninger om ansø-
gerens identitet, udrejsedato m.v. stemmer med oplysningerne i CPR. Spørgsmålet om, 
hvorvidt kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fornyet optagelse på folketings-
valglisten, eller om ansøgningen skal videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer 
afgørelse, afgøres efter de almindelige regler herfor, jf. afsnit 8.3, herunder om ansøge-
ren er udrejst for mindre eller mere end 4 år siden. 

6.2.2. Der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse i 
henhold til andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 
(Bekendtgørelsens § 6, stk. 2) 

Hvis der på en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital 
selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket er ansøgt om optagelse på folketings-
valglisten i medfør af andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 – hvilket i 
praksis vil være tilfældet, såfremt ansøgeren har oplyst, at udlandsopholdet forventes at 
vare mere end 2 år – kan ansøgningen slet ikke indgives i forbindelse med anmeldelse 
af udrejse ved brug af en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, jf. be-
kendtgørelsens § 3, stk. 3. I denne situation skal kommunalbestyrelsen derfor ligeledes 
meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af 
ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden 
for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. 

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. 

6.3. Kontrol af oplysningerne i ansøgningen 
(Bekendtgørelsens § 7) 

6.3.1. Kontrol af oplysningerne om ansøgerens identitet 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2) 

Kommunalbestyrelsen skal ved opslag i CPR kontrollere, at de oplysninger om an-
søgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor 
ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, der er anført i ansøgningen, stemmer med 
oplysningerne i CPR. 

6.3.2. Kontrol af, om ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1) 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med den i afsnit 6.3.1 nævnte kontrol kon-
trollere, at ansøgeren opfylder de almindelige betingelser for valgret, dvs. at ansøgeren 
har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig. 

6.3.3. Kontrol af hovedpersonens identitet 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 2)
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Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som 
ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et an-
søgningsskema eller på en digital formular – skal kommunalbestyrelsen endvidere ved 
opslag i CPR undersøge, om de i ansøgningen meddelte oplysninger om hovedpersonens 
fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor hovedper-
sonen har været bopælsregistreret i CPR, stemmer med oplysningerne i CPR. 

6.3.4. Kontrol af, om hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetin-
gelser 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1) 

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som 
ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et 
ansøgningsskema eller på en digital formular – skal kommunalbestyrelsen tillige ved op-
slag i CPR undersøge, om hovedpersonen opfylder de almindelige betingelser for valgret 
(dvs. at hovedpersonen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig). 

6.3.5. Kontrol af tilknytningen mellem ansøgeren og hovedpersonen 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3) 

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som 
ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et an-
søgningsskema eller på en digital formular – skal det herudover ved opslag i CPR under-
søges, om de pågældende to personer har indgået ægteskab eller registreret partnerskab 
med hinanden. Har de pågældende to personer ikke indgået ægteskab eller registreret 
partnerskab med hinanden, skal det tillige kontrolleres, at de opfylder betingelserne for 
at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden. I sidstnævnte tilfælde 
skal det kontrolleres, at de to personer ikke er beslægtet i ret op- og nedstigende linje 
eller er søskende. Endvidere skal det kontrolleres, at ingen af de to personer er part i et 
endnu bestående ægteskab eller registreret partnerskab med en tredjeperson. 

6.3.6. Kontrol af, om ansøgningen er dateret og underskrevet 
(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3 og 4) 

Endelig skal det ved gennemgang af selve ansøgningen kontrolleres, om ansøgningen 
er dateret og underskrevet af ansøgeren. Hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post eller 
ved brug af en digital løsning (f.eks. borger.dk), skal det kontrolleres, at ansøgerens 
navn er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift. Har flere personer 
søgt om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på 
samme ansøgning i en digital selvbetjeningsløsning eller samme udrejseblanket, skal det 
kontrolleres, at alle, der søger om optagelse, har underskrevet ansøgningen. 

6.4. Ansøgeren opfylder ikke de almindelige valgretsbetingelser 
(Bekendtgørelsens § 8) 

Hvis undersøgelsen af ansøgerens oplysninger viser, at ansøgeren ikke opfylder de 
almindelige betingelser for valgret, dvs. at ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke er 
fyldt 18 år, eller er umyndig, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag på ansøgningen 

http://borger.dk
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under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret. 
Kommunalbestyrelsen skal meddele ansøgeren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser 
ansøgeren ikke opfylder. 

Hvis den manglende betingelse for valgret består i, at ansøgeren endnu ikke er fyldt 
18 år, bør der dog ikke meddeles afslag på ansøgningen af den grund, såfremt ansøgeren 
inden for en vis kortere tid (et par uger) vil fylde 18 år. Hvis den pågældende ansøger i 
øvrigt opfylder betingelserne for optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlan-
det, kan kommunalbestyrelsen derfor sætte sagen i bero, indtil ansøgeren er fyldt 18 år. 
Hvis kommunalbestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt ansøgeren, bortset fra aldersbetingel-
sen, opfylder betingelserne for valgret uanset ophold i udlandet, skal ansøgningen uden 
at afvente, at ansøgeren fylder 18 år, videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer 
afgørelse. 

Om det tilfælde, hvor ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men 
hovedpersonen ikke gør det, henvises til afsnit 8.1. 

7. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet i for-
bindelse med anmeldelse af udrejse 
(Bekendtgørelsens §§ 9 og 10) 

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den videre behandling af en 
ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital selvbetjenings-
løsning eller på en udrejseblanket, som kommunalbestyrelsen skal foretage efter at have 
foretaget den i afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen. 

Reglerne om den videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmel-
delse af udrejse adskiller sig fra reglerne om den videre behandling af en ansøgning på et 
ansøgningsskema, der gennemgås i afsnit 8. 

Forskellen består for det første i, at en ansøgning indgivet i forbindelse med anmel-
delse af udrejse ikke i noget tilfælde skal tilbagesendes til ansøgeren. Det skyldes, at en 
ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse skal benyttes af kommunen 
i forbindelse med registreringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlandet. Hvis en an-
søgning indgivet på en udrejseblanket ikke på dette grundlag kan begrunde ansøgerens 
optagelse på folketingsvalglisten, f.eks. fordi der er tvivl om ansøgerens identitet, eller 
fordi udrejseblanketten ikke er dateret eller underskrevet, skal kommunalbestyrelsen i 
stedet meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grund-
lag af ansøgningen, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på 
folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. 

Forskellen består for det andet i, at en ansøgning indgivet i forbindelse med anmel-
delse af udrejse i modsætning til et ansøgningsskema ikke i noget tilfælde skal videre-
sendes til Valgnævnet. Hvis det kun er Valgnævnet, der kan træffe afgørelse om opta-
gelse på folketingsvalglisten, skal kommunalbestyrelsen i stedet meddele ansøgeren, at 
kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede 
ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, 
stk. 1 og 2. Hvis ansøgeren herefter indgiver ansøgning til kommunalbestyrelsen, kan 
denne ansøgning danne grundlag for sagens videresendelse til Valgnævnet. Kommu-
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nalbestyrelsens vejledning af ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på 
folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2, kan f.eks. bestå i, at kommunalbestyrelsen hen-
viser til kommunens selvbetjeningsløsning for indgivelse af ansøgning om optagelse på 
folketingsvalglisten, hvis kommunen stiller en sådan til rådighed, og denne er godkendt 
til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi-og Indenrigsministeriet. 
Vejledningen kan også bestå i, at kommunalbestyrelsen tilsender ansøgeren et ansøg-
ningsskema eller på anden vis beskriver ansøgningsprocedurerne og de typer af ansøg-
ningsmuligheder, som kommunen stiller til rådighed. 

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden 
som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Se mere om 
frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet afsnit 8.4. 

Er ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, vil det være natur-
ligt, at kommunalbestyrelsen behandler ansøgningen om optagelse på folketingsvalgli-
sten i forbindelse med registreringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlandet. Skal 
udrejseblanketten og dermed ansøgningen videresendes til en anden kommune, eller 
skal ansøgeren vejledes om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalgli-
sten efter § 3, stk. 1 og 2, skal dette ske hurtigst muligt, efter at kommunalbestyrelsen 
har foretaget den foreskrevne sagsbehandling. 

7.1. Fejl og mangler i oplysningerne på ansøgningen indgivet i forbindelse 
med anmeldelse af udrejse 
(Bekendtgørelsens § 9) 

7.1.1. Tvivl om ansøgerens identitet 
(Bekendtgørelsens § 9, stk. 1) 

Som nævnt i afsnit 6.3.1 skal kommunalbestyrelsen ved opslag i CPR kontrollere, at de 
oplysninger om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse 
i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, der er anført i ansøg-
ningen, stemmer med oplysningerne i CPR. Hvis der på grund af uoverensstemmelser 
mellem oplysningerne i ansøgningen og oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens 
fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren 
har været bopælsregistreret i CPR, eller på grund af manglende oplysninger herom på 
ansøgningen er tvivl om ansøgerens identitet, skal kommunalbestyrelsen meddele an-
søgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, 
meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om 
optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. 

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Tvivl om 
ansøgerens identitet vil formentlig kun forekomme helt undtagelsesvis. Forpligtelsen 
til at vejlede ansøgeren gælder selvsagt kun, i det omfang det er muligt at kontakte den 
pågældende. 

7.1.2. Manglende datering af ansøgning indgivet i forbindelse med anmel-
delse af udrejse 
(Bekendtgørelsens § 9, stk. 2)
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Manglende datering af en anmeldelse af udrejse, hvorpå der er søgt om optagelse på 
folketingsvalglisten, skal normalt medføre, at kommunalbestyrelsen meddeler ansø-
geren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, 
meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om 
optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Der skal dog ses bort fra manglen-
de datering, såfremt ansøgningen er indgivet i forbindelse med ansøgerens fraflytning 
til udlandet. Det forudsættes herved, at udrejseblanketterne stemples med datoen for 
modtagelse i borgerservicecentret. 

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. 

7.1.3. Manglende underskrift af ansøgning indgivet i forbindelse med an-
meldelse af udrejse 
(Bekendtgørelsens § 9, stk. 3) 

Manglende underskrift af en anmeldelse af udrejse, hvorpå der er søgt om optagelse 
på folketingsvalglisten, skal medføre, at kommunalbestyrelsen meddeler ansøgeren, at 
kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele 
ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagel-
se på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Tilsvarende gælder, hvis ansøgningen er 
indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital løsning, og ansøgerens navn ikke er anført 
på det sted på ansøgningen, der er beregnet til ansøgerens underskrift. 

Omfatter en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse flere per-
soner, der opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men som ikke alle har søgt om 
optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kom-
munalbestyrelsen meddele den eller de personer, der har søgt om optagelse og ikke har 
underskrevet ansøgningen, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grund-
lag af ansøgningen, og vejlede personen om muligheden for at ansøge om optagelse på 
folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Den eller de personer, der har søgt om optagelse 
i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og underskrevet ansøgningen, kan, hvis 
betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, optages på folketingsvalglisten på grundlag af 
ansøgningen, selv om ikke alle omfattet af ansøgningen kan optages på grundlag heraf. 

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. 

Underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne også være tilstrækkelig, 
jf. nærmere afsnit 5.3. 

7.2. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøg-
ning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse kan træffe afgørelse 
om optagelse på folketingsvalglisten 
(Bekendtgørelsens § 10) 

Er en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 3, indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en digital selvbetjenings-
løsning eller udrejseblanket i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 3, og 
skal ansøgningen behandles af denne kommunalbestyrelse, træffer kommunalbestyrel-
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sen afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, 
stk. 3, på grundlag af ansøgningen under følgende betingelser: 

1) ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, dvs. ansøgeren er fyldt 18 år, 
har dansk indfødsret og er ikke umyndig, og 

2) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2, 
stk. 3. 

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har foretaget den i afsnit 6 beskrev-
ne indledende behandling af ansøgningen og har kontrolleret som beskrevet i afsnit 7.1, 
at der ikke er fejl og mangler i ansøgningen. 

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, skal kommunalbesty-
relsen meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder 
den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit 6.4. 

Hvis ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men der er anledning til 
tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommunalbe-
styrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning, som 
er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, er blevet optaget på folketingsvalg-
listen i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og vejlede ansøgeren om muligheden 
for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Ansøgningen skal 
ikke – i modsætning til, hvad der gælder for ansøgningsskemaer – videresendes til Valg-
nævnet. 

Efter de betingelser, der gælder for indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital løsning eller på en 
udrejseblanket som beskrevet under afsnit 4.3.2, skal der på ansøgningen være en særlig 
rubrik, hvor vedkommende kan sætte kryds ud for ”ja” eller ”nej” til udsagnet ”Under-
tegnede (angivelse af navn) har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget (Dan-
mark, Færøerne eller Grønland) inden for 2 år efter udrejsen og søger om optagelse på 
valglisten”. Der skal endvidere være en særskilt rubrik, hvor vedkommende kan angive 
udlandsopholdets forventede varighed. 

Har vedkommende på ansøgningen anført sit navn på det dertil beregnede sted i oven-
nævnte udsagn og sat kryds ud for ”ja” til ovennævnte udsagn, vil der normalt ikke være 
anledning til tvivl. Dette gælder, selv om vedkommende ikke har udfyldt rubrikken for 
udlandsopholdets forventede varighed andetsteds på ansøgningen. 

Der kan dog være tilfælde, hvor der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens 
oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, 
eller ansøgerens oplysning herom ikke uden en nærmere undersøgelse vil kunne lægges 
til grund. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ikke optage ansøgeren på folketings-
valglisten. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren på udrejseblanketten også har 
oplyst, at vedkommende forventer at opholde sig i udlandet i en længere periode end to 
år efter udrejsen. 

Hvis vedkommende på ansøgningen ikke afkrydser rubrikken for ”ja” til udsagnet om, 
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at undertegnede har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget inden for to år efter 
udrejsen og søger om optagelse på folketingsvalglisten, har vedkommende ikke søgt om 
optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3. Tilsva-
rende gælder, hvis vedkommende ikke har anført sit navn på det dertil beregnede sted i 
ovennævnte udsagn. 

8. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et 
ansøgningsskema 
(Bekendtgørelsens §§ 11 – 14) 

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den videre behandling af en 
ansøgning indgivet på et ansøgningsskema, herunder på en digital formular (indgivet i 
en digital løsning), som kommunalbestyrelsen skal foretage efter at have foretaget den i 
afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen. 

Der gælder andre regler for den videre behandling af en ansøgning indgivet på et an-
søgningsskema, end hvis en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold 
til folketingsvalglovens § 2, stk. 3 er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på 
en digital selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket. Er sidstnævnte tilfældet, gælder 
reglerne i afsnit 7. 

Reglerne, der gennemgås i afsnit 8, gælder i alle tilfælde, hvor en ansøgning er ind-
givet på et ansøgningsskema. Reglerne, der gennemgås i afsnit 8, gælder også, hvis en 
ansøgning i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, er indgivet i forbindelse med 
anmeldelse af udrejse på et ansøgningsskema. 

I modsætning til de tilfælde, hvor en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten 
i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3 er indgivet i forbindelse med anmeldelse af 
udrejse på en digital selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket, skal ansøgningsskemaet 
i visse tilfælde tilbagesendes til ansøger eller videresendes til Valgnævnet. Hvornår tilba-
gesendelse eller videresendelse skal ske, se nedenfor. 

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden 
som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Se mere om 
frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet i afsnit 8.4 nedenfor. 

8.1. Hovedpersonen opfylder ikke valgretsbetingelserne 
(Bekendtgørelsens § 13, stk. 2) 

Som nævnt i afsnit 6.4 skal kommunalbestyrelsen, hvis ansøgeren ikke opfylder de 
almindelige betingelser for valgret, dvs. hvis ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke 
er fyldt 18 år eller er umyndig, meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at 
ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret. Det følger af bekendtgø-
relsens § 8. 

Hvis ansøgeren, der opfylder de almindelige betingelser for valgret, har søgt om opta-
gelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller 
samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 
eller 3 (hovedpersonen), og det viser sig, at hovedpersonen ikke opfylder de almindelige 
betingelser for valgret, skal kommunalbestyrelsen derimod videresende ansøgningen til 
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Valgnævnet, der herefter behandler sagen. Det følger af bekendtgørelsens § 13, stk. 2. 

8.2. Fejl og mangler i oplysningerne i ansøgningsskemaet 
(Bekendtgørelsens §§ 11 og 12) 

8.2.1. Afhjælpning af fejl og mangler vedrørende oplysningerne i ansøg-
ningsskemaet om ansøgeren eller hovedpersonen 
(Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, og § 12) 

Konstateres der fejl eller mangler vedrørende de i ansøgningen meddelte oplysninger 
om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, 
hvor ansøgeren har været registreret i CPR, skal disse så vidt muligt afhjælpes derved, at 
kommunalbestyrelsen påfører de korrekte henholdsvis manglende oplysninger på an-
søgningsskemaet eller den digitale formular, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. pkt. Det 
er selvsagt en forudsætning, at ansøgerens identitet kan fastslås. Det vil endvidere være 
hensigtsmæssigt, hvis eventuelle fejl eller mangler vedrørende adresse i udlandet samt 
vedrørende eventuel kontaktadresse ligeledes afhjælpes. 

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som 
ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen), afhjælpes fejl eller mangler 
vedrørende oplysninger om hovedpersonens fulde navn, personnummer, udrejsedato 
eller seneste adresse i Danmark, hvor hovedpersonen har været registreret i CPR, lige-
ledes, såfremt hovedpersonens identitet er fastslået, jf. bekendtgørelsens § 12, 1. pkt. 
I tilfælde, hvor hovedperson og biperson samtidig indgiver ansøgning om optagelse 
på folketingsvalglisten, kan der ses bort fra, at ansøgningen fra bipersonen indeholder 
mangelfulde oplysninger om hovedpersonen. 

I tilfælde, hvor der er tvivl om ansøgerens identitet, skal ansøgningsskemaet tilbage-
sendes til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 
1, 2. pkt. Dette gælder selvsagt kun, i det omfang tilbagesendelse er mulig. Tvivl om 
ansøgerens identitet vil formentlig kun forekomme helt undtagelsesvis. Tvivl om identi-
teten af en ansøgers ægtefælle, registrerede partner eller samlever (hovedpersonen) kan 
aldrig give anledning til tilbagesendelse, idet ansøgningen i så fald skal videresendes til 
Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, 2. pkt. Se afsnit 8.4 
om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal angive i forbindelse med 
videresendelsen. 

Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren om år-
sagen til ansøgerens ophold i udlandet m.v., skal sagen – efter at den foreskrevne ind-
ledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den i dette afsnit nævnte afhjælpning af fejl og 
mangler i ansøgningsskemaet er foretaget – videresendes til Valgnævnet, der herefter 
behandler sagen. 

8.2.2. Manglende datering af ansøgningsskemaet 
(Bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 4) 

Manglende datering af et ansøgningsskema skal normalt medføre, at ansøgningsske-
maet sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Hvis 
en ansøgning indgivet på en digital formular ikke automatisk bliver stemplet med da-
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toen for udfyldelse af ansøgningen i den digitale selvbetjeningsløsning, skal manglende 
datering ligeledes normalt medføre, at formularen sendes tilbage til ansøgeren med 
meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. 

Der skal dog ses bort fra manglende datering, såfremt ansøgningen er indgivet i forbin-
delse med ansøgerens fraflytning til udlandet. Det forudsættes herved, at ansøgningerne 
stemples med datoen for modtagelse i borgerservicecentret. Manglende datering skal 
heller ikke give anledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor betingelserne for, at kommu-
nalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, ikke er opfyldt, 
jf. afsnit 8.3, og hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at den foreskrevne indledende 
sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og mangler i ansøg-
ningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1, er foretaget – skal videresendes til Valgnævnet, der herefter 
behandler sagen. Se bekendtgørelsens § 11, stk. 4, og § 13. Se afsnit 8.4 om, hvilke oplys-
ninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal angive i forbindelse med videresendelsen. 

8.2.3. Manglende underskrift af ansøgningsskemaet 
(Bekendtgørelsens § 11, stk. 3 og 4) 

Manglende underskrift af et ansøgningsskema, herunder en digital formular, skal nor-
malt medføre, at ansøgningsskemaet eller den digitale formular sendes tilbage til ansø-
geren med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Tilsvarende gælder, hvis ansøg-
ningsskemaet er indgivet med e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning, 
og ansøgerens navn ikke er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, 
eller ikke fremgår på anden vis. 

Manglende underskrift skal dog ikke give anledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor 
betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folke-
tingsvalglisten, ikke er opfyldt, jf. afsnit 8.3, og hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at 
den foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning 
af fejl og mangler i oplysninger i ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1, er foretaget – skal 
videresendes til Valgnævnet, der herefter behandler sagen. Se bekendtgørelsens § 11, 
stk. 4, og § 13. Se afsnit 8.4 om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal 
angive i forbindelse med videresendelsen. 

Underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne også være tilstrækkelig, 
jf. nærmere afsnit 5.3. 

8.3. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøg-
ning indgivet på et ansøgningsskema kan træffe afgørelse om optagelse på 
folketingsvalglisten 
(Bekendtgørelsens § 13) 

Er en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten indgivet på et godkendt ansøg-
ningsskema i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og skal ansøgningen 
behandles af denne kommunalbestyrelse, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om 
optagelse på folketingsvalglisten under følgende betingelser: 

1) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 4 – tillige hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetin-
gelser, dvs. er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og er ikke umyndig,
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2) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 4 – tillige hovedpersonen har inden for de sidste 4 år før an-
søgningens modtagelse i kommunen været bopælsregistreret i Danmark i CPR, og 

3) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2. 

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har foretaget den i afsnit 6 beskrev-
ne indledende behandling af ansøgningen og har foretaget en kontrol af ansøgningen 
som beskrevet i afsnit 8.1 og 8.2. 

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, skal kommunalbesty-
relsen meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder 
den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit 6.4. Hvis betingelserne for, at kommunal-
bestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, ikke i øvrigt er op-
fyldt, skal kommunalbestyrelsen videresende ansøgningen til Valgnævnet, se afsnit 8.4. 

8.3.1. Ansøgning fra hovedperson eller biperson udrejst for mere end 4 år 
siden 

Ansøgning fra en person, der på tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøg-
ningen har opholdt sig mere end 4 år i udlandet, dvs. at det er mere end 4 år siden, at 
den pågældende sidst har været bopælsregistreret i Danmark i CPR – og som opfylder 
de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – skal i alle tilfælde – efter at den fore-
skrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl 
og mangler i oplysninger i ansøgningsskemaet eller den digitale formularer foretaget, jf. 
afsnit 8.2.1 – videresendes til Valgnævnet til afgørelse. Dette gælder således også ansøg-
ninger fra statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som har haft 
ophold uden for riget i mere end 4 år. 

Ansøgninger fra statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som 
umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget har været registreret i det 
færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, 
jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, skal ligeledes videresendes til Valgnævnet, såfremt der er 
gået mere end 4 år, siden ansøgeren sidst var bopælsregistreret i Danmark i CPR. 

Kravet om videresendelse gælder både for ansøgninger fra hovedpersoner, dvs. per-
soner omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, og for ansøgninger fra biper-
soner, dvs. personer omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 4. I tilfælde, hvor hoved-
personen er udrejst for mere end 4 år siden, skal en ansøgning fra bipersonen ligeledes 
i alle tilfælde videresendes til Valgnævnet til afgørelse, selv om bipersonen er udrejst for 
mindre end 4 år siden. 

8.3.2. Ansøgning fra en person udrejst for mindre end 4 år siden 

8.3.2.1. Ansøgning fra hovedperson 
For en ansøger, der er udrejst for mindre end 4 år siden, – og som opfylder de almin-

delige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 
optagelse på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren 
er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 
2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3.
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Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en ansøgning giver anledning til tvivl. 
Nedenfor er angivet nogle eksempler på tilfælde, hvor der normalt ikke vil være anled-
ning til tvivl, henholdsvis normalt vil være anledning til tvivl. 

Det skal dog understreges, at kommunalbestyrelsen ikke i noget tilfælde har beføjelse 
til at meddele afslag på en ansøgning (bortset fra de tilfælde, hvor afslaget er begrundet 
i, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. nærmere ovenfor 
i afsnit 6.4). Selv om kommunalbestyrelsen måtte være overbevist om, at ansøge-
ren ikke opfylder betingelserne, skal ansøgningen alligevel videresendes til Valgnævnet 
til afgørelse. 

Ansøger omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, 
stk. 1, eller § 2, stk. 2, nr. 1-5 

For en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema eller en digital formular, hvor der er 
afkrydset i en af krydsruderne A-E i rubrik 3.2 på ansøgningsskemaet eller tilsvarende i 
den digitale formular, og der er givet supplerende oplysninger, der understøtter rigtighe-
den af afkrydsningen, vil der normalt ikke være anledning til tvivl. 

Om Valgnævnets praksis i henseende til at anse betingelserne i § 2, stk. 2, nr. 1-5, for 
at være opfyldt, henvises til Valgnævnets beretning for 2007-2013. Beretningen findes 
på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk. 

Omvendt vil en ansøgning normalt give anledning til tvivl i nedennævnte tilfælde med 
den virkning, at ansøgningen skal videresendes til Valgnævnet til afgørelse. 

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten indgivet på et ansøgningsskema 
eller en digital formular vil normalt give anledning til tvivl, såfremt ansøgeren overho-
vedet ikke har givet oplysninger om årsagen til opholdet i udlandet, dvs. hverken har 
afkrydset en krydsrude eller tilsvarende eller har givet supplerende oplysninger. 

En ansøgning vil normalt også give anledning til tvivl, såfremt ansøgeren på ansøgnin-
gen alene har afkrydset en krydsrude og ikke tillige givet de forudsatte supplerende op-
lysninger til at godtgøre, at afkrydsningen af den pågældende krydsrude eller tilsvarende 
er sket med rette. 

Endvidere vil det efter Valgnævnets praksis normalt give anledning til tvivl, om en 
ansøger opfylder betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, om, at udlandsopholdet 
skal være midlertidigt, hvis ansøgeren har oplyst, at udlandsopholdet forventes at blive 
permanent eller for evigt. 

Endelig vil en ansøgning kunne give anledning til tvivl i de særlige situationer, hvor 
der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens oplysning om årsagen til udlands-
opholdet, eller ansøgerens oplysning herom ikke uden en nærmere undersøgelse vil 
kunne lægges til grund. 

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 6 
Det vil normalt kunne give anledning til tvivl, om en ansøger er omfattet af sidestil-

lingsbestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 6. Ansøgninger, hvori ansøgeren 
påberåber sig »Andre årsager«, jf. krydsrude F i rubrik 3.2 på ansøgningsskemaet el-

http://valg.oim.dk
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ler tilsvarende for den digitale formular, skal derfor altid videresendes til Valgnævnet 
til afgørelse. Hvis det klart fremgår af de meddelte oplysninger om arten af de »Andre 
årsager«, at der i virkeligheden er tale om en af de årsager, der er nævnt i folketingsval-
glovens § 2, nr. 1-5, jf. krydsrude A-E i rubrik 3.2 på skemaet eller tilsvarende for den 
digitale formular, eller eventuelt at der er tale om en ansøger omfattet af folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om optagelse, uanset at 
ansøgeren har påberåbt sig »Andre årsager«. 

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3 
På ansøgningsskemaet, der er optrykt som bilag 3 til denne vejledning, er der en sær-

lig krydsrude, hvor ansøgeren kan sætte kryds ud for udsagnet ”Undertegnede erklærer, 
at jeg agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen” (rubrik 2). Tilsvarende 
gælder for digitale formularer. 

Hvis ansøgeren på ansøgningsskemaet eller den digitale formular har afkrydset kryds-
ruden ud for udsagnet om, at den pågældende agter at vende tilbage til riget inden for 2 
år efter udrejsen eller tilsvarende, vil der normalt ikke være anledning til tvivl. Hvis an-
søgeren på ansøgningsskemaet eller den digitale formular ikke har afkrydset krydsruden 
ud for udsagnet om, at den pågældende ansøger agter at vende tilbage til riget inden for 
2 år efter sin udrejse, men i stedet i rubrikken for udlandsopholdets forventede varighed 
(rubrik 3.1) eller tilsvarende for den digitale formular eller andetsteds på ansøgnings-
skemaet giver oplysning om, at udlandsopholdet forventes at vare højst to år, vil dette 
normalt give anledning til tvivl. 

Der vil endvidere kunne være tilfælde, hvor der er grund til at betvivle rigtigheden af 
ansøgerens afkrydsning af krydsruden ud for udsagnet om, at ansøgeren agter at vende 
tilbage til riget inden for to år efter udrejsen eller tilsvarende for den digitale formular, 
eller hvor afkrydsningen ikke uden en nærmere undersøgelse vil kunne lægges til grund. 
I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ikke optage ansøgeren på folketingsvalglisten. 
Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren i ansøgningen også har oplyst, at vedkom-
mende forventes at opholde sig i udlandet i en længere periode end to år efter udrejsen, 
eller har oplyst, at vedkommende opholder sig i udlandet af en årsag, der typisk vil in-
debære et længere udlandsophold, f.eks. i kraft af en åremålsansættelse for en længere 
periode end to år. 

8.3.2.2. Ansøgning fra biperson, der er ægtefælle eller registreret partner 
I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bipersonen (ansøgeren) er udrejst for min-

dre end 4 år siden, – og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen opfylder de almin-
delige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 
optagelse af bipersonen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl 
om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3, og at bipersonen er omfattet 
af folketingsvalglovens § 2, stk. 4. 

Hvis der ikke er tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der 
er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3, vil der 
normalt heller ikke være tvivl om, at den pågældendes ægtefælle eller registrerede part-
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ner (bipersonen) er omfattet, såfremt bipersonen under opholdet i udlandet har oplyst 
samme adresse som hovedpersonen. Det forudsættes, at det ved opslag i CPR er bekræf-
tet, at de pågældende to personer har indgået ægteskab eller registreret partnerskab. 
Kommunalbestyrelsen kan derfor i bekræftende fald optage den pågældende biperson 
på folketingsvalglisten. 

Der stilles ikke krav om, at hovedpersonen og bipersonen skal være udrejst på samme 
tidspunkt, og ej heller, at de havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Det er ikke 
nogen betingelse for at optage bipersonen på folketingsvalglisten, at hovedpersonen selv 
har søgt om at blive optaget på folketingsvalglisten. 

Det bemærkes, at ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, som indgives af en 
biperson, i alle tilfælde skal indgives på et ansøgningsskema eller på en digital formu-
lar. Såfremt der søges om optagelse efter folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal 
ansøgningsskemaet eller den digitale formular benyttes, og ikke ansøgning i forbindelse 
med anmeldelse af udrejse. 

Det bemærkes, at således som ansøgningsskemaet er udformet, skal en ansøger, der 
søger om optagelse som ægtefælle, registreret partner eller samlever til en person, der 
er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, afkrydse såvel krydsrude B i rubrik 
4, der er beregnet for en biperson, som en af krydsruderne A-F under rubrik 3.2 og 
angive de krævede supplerende oplysninger, idet der herved angives årsagen til hoved-
personens ophold i udlandet. Såfremt en medfølgende ægtefælle eller registreret partner 
tillige selvstændigt opfylder betingelserne for at blive optaget på folketingsvalglisten 
som hovedperson, skal vedkommende alene afkrydse en krydsrude beregnet for en ho-
vedperson (krydsrude A-F under rubrik 3.2) og ikke krydsruden for biperson (krydsrude 
B i rubrik 4). Hvis et ansøgningsskema er afkrydset i såvel krydsrude B i rubrik 4 (for 
biperson) som i en af krydsruderne A-F under rubrik 3.2, skal kommunalbestyrelsen 
derfor – hvis ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt – gå ud fra, at krydset i krydsrude 
A-F vedrører hovedpersonen og ikke ansøgeren (bipersonen) selv. Tilsvarende gælder 
for den digitale formular. 

8.3.2.3. Ansøgning fra biperson, der er samlever 
I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bipersonen (ansøgeren) er udrejst for mindre 

end 4 år siden, – og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen opfylder de almindelige 
valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om opta-
gelse af bipersonen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl om, at 
hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 3, og bipersonen er omfattet af lovens § 2, stk. 4. 

Den første betingelse for, at en biperson, der er samlever, kan optages på folketings-
valglisten, er, at der ikke er tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de person-
grupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 
3. Det er heller ikke i relation til samlevere en betingelse, at hovedpersonen selv har søgt 
om at blive optaget på folketingsvalglisten. 

Den anden betingelse for at optage samleveren på folketingsvalglisten er, at samleve-
ren og hovedpersonen havde etableret fælles bopæl inden udrejsen og under opholdet 
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i udlandet har oplyst samme adresse i udlandet. Fælles bopæl inden udrejsen anses for 
etableret, såfremt de pågældende to personer inden udrejsen ifølge oplysningerne i CPR 
var tilmeldt samme adresse. 

Den tredje betingelse for at optage samleveren på folketingsvalglisten er, at det er 
kontrolleret, at samleveren og hovedpersonen opfylder betingelserne for at indgå æg-
teskab eller registreret partnerskab med hinanden. Betingelserne for at indgå ægteskab 
eller registreret partnerskab indebærer i denne sammenhæng, at parterne ikke må være 
beslægtet i ret op- og nedstigende linje eller være søskende, samt at ingen af parterne må 
være part i et endnu bestående ægteskab eller registreret partnerskab med tredjeperson. 

Det bemærkes, jf. den anden betingelse, at det - uanset kravet om fælles bopæl inden 
udrejsen - ikke er nogen betingelse for at optage en samlever på folketingsvalglisten, 
at samleveren (bipersonen) og hovedpersonen flytter til udlandet på nøjagtig samme 
tidspunkt. For ugifte samlevende vil der i praksis kun kunne forekomme en beskeden 
tidsforskel mellem varigheden af hovedpersonens og bipersonens udlandsophold som 
følge af kravet om, at fælles bopæl skal være etableret inden udrejsen. I de tilfælde, hvor 
den ene af parterne, typisk hovedpersonen, er udrejst på et tidligere tidspunkt end den 
anden part (bipersonen), skal kravet om fælles bopæl inden udrejsen være opfyldt ved 
den første parts udrejse. Den omstændighed, at den anden part i den mellemliggende 
periode måtte have været tilmeldt en anden adresse, er ikke i sig selv til hinder for, at 
kravet om fælles bopæl inden udrejsen kan anses for opfyldt. 

8.4. Videresendelse af ansøgningsskemaer til Valgnævnet 
(Bekendtgørelsens § 14) 

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på 
folketingsvalglisten, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige 
valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4, skal ansøgningen videresendes til Valgnævnet til af-
gørelse. Dette kan f.eks. være, fordi en ansøger eller hovedpersonen har været udrejst i 
mere end 4 år, jf. afsnit 8.3.1., eller fordi der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren eller hoved-
personen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 
2, jf. afsnit 8.3.2. Tilsvarende gælder, hvis der er tvivl om ægtefællens, den registrerede 
partners eller samleverens identitet, jf. afsnit 8.2.1. 

Kommunalbestyrelsens videresendelse til Valgnævnet skal ske snarest muligt og se-
nest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen. Kommunens modtagelse 
af ansøgningen regnes fra det tidspunkt, ansøgningen er kommet frem til rette kommu-
nalbestyrelse, jf. afsnit 6.1.1. 

I forbindelse med videresendelse af ansøgningen skal kommunalbestyrelsen give op-
lysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på valg-
dagen, idet Valgnævnet i tilfælde, hvor ansøgningen imødekommes, skal give ansøgeren 
oplysning herom. Om valg af afstemningssted for udlandsdanskere henvises i øvrigt til 
afsnit 9.1. 

9. Underretning af ansøgeren og indberetning i CPR 
(Bekendtgørelsens §§ 15-17)
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9.1. Underretning af ansøgeren 
(Bekendtgørelsens §§ 15 og 16) 

Som anført i afsnit 7.2 og afsnit 8.3 kan kommunalbestyrelsen i en række tilfælde 
træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten. Dette afsnit handler om, hvilken 
underretning kommunalbestyrelsen skal give ansøgeren, når kommunalbestyrelsen 
henholdsvis Valgnævnet træffer afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten. 

Kommunalbestyrelsen henholdsvis Valgnævnet skal i forbindelse med underretning af 
en ansøger om, at denne er optaget på folketingsvalglisten, give ansøgeren en række sup-
plerende oplysninger, der nærmere er angivet i bekendtgørelsen. Se nærmere bekendt-
gørelsens §§ 15 og 16. Ansøgeren skal blandt andet have underretning om gyldighedspe-
rioden for afgørelsen, dvs. hvor længe ansøgeren er optaget på folketingsvalglisten, og 
om muligheden for efter gyldighedsperiodens udløb at ansøge om fornyet optagelse på 
folketingsvalglisten. Underretningen herom afhænger af, 1) om ansøgeren er optaget på 
folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. 
stk. 1 eller 2, eller 2) om ansøgeren er optaget på folketingsvalglisten i henhold til folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3. 

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 
1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal ansøgeren have underretning om, at afgø-
relsen gælder i 2 år fra afgørelsens dato, og om, at ansøgeren har adgang til ved udløbet 
af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på folketingsvalglisten, og om, at 2-års-
perioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden ansøger om fornyet optagelse 
på folketingsvalglisten i medfør af en af disse bestemmelser, forlænges, indtil der er 
truffet afgørelse. Se bekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1, § 15, stk. 3, og § 18, stk. 1. 

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 
3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøgeren have underretning om, at afgørelsen gælder i 
2 år regnet fra ansøgerens henholdsvis hovedpersonens registrerede udrejsedato i CPR, 
og om, at afgørelsen ikke kan fornys, og om, at ansøgeren, hvis det viser sig, at udlands-
opholdets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på folke-
tingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne herfor 
er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1, § 15, stk. 4, og § 18, stk. 2. I sidstnævn-
te tilfælde forlænges 2-årsperioden ikke, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden 
ansøger om optagelse. 

Statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som efter ansøgning 
er optaget på folketingsvalglisten før den 1. april 2001, er forpligtet til i visse tilfælde at 
underrette Økonomi- og Indenrigsministeriet om bortfald af betingelser for valgret uan-
set ophold i udlandet. Efter bekendtgørelsens § 19, stk. 4, følger forpligtelsen af de inden 
den 1. april 2001 gældende regler. Foranstående indebærer, at der skal benyttes forskel-
lige standardbreve ved meddelelser om optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der 
er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 4, jf. stk. 1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 
4, jf. stk. 2, og ansøgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 
4, jf. stk. 3. Sådanne standardbreve er optaget som bilag 5 og 6 til vejledningen. 

Vedrørende oplysningen i underretningen om afstemningssted bemærkes, at kom-
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munalbestyrelsen er frit stillet med hensyn til at beslutte, om udlandsdanskere skal 
optages på folketingsvalglisten i det afstemningsområde, hvortil den adresse, som den 
pågældende senest har været tilmeldt, hører, eller om alle udlandsdanskere skal optages 
på folketingsvalglisten på ét bestemt afstemningssted i kommunen. 

9.2. Afgørelser, der skal indberettes i CPR 
(Bekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2) 

Kommunalbestyrelsen skal straks indberette valgretsdato i CPR for afgørelser om 
optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2. Det skal kommu-
nalbestyrelsen også sørge for i de tilfælde, hvor Valgnævnet har truffet afgørelse om 
optagelse på folketingsvalglisten og har underrettet kommunalbestyrelsen om afgørel-
sen. Indberetningspligten gælder dog ikke afgørelser om optagelse af ansøgere, der er 
omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart 
inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. 
nærmere nedenfor i afsnit 9.3. 

9.2.1. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 
eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2 

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, 
eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette 
datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af 
ansøgeren på folketingsvalglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede 
udrejsedato i CPR. Se bekendtgørelsens § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt. Datoen for afgørelsen 
om optagelse af ansøgeren på folketingsvalglisten vil normalt, i hvert fald for så vidt 
angår afgørelser truffet af Valgnævnet, være datoen på det brev, hvormed ansøgeren er 
underrettet om, at ansøgningen er imødekommet. 

Ansøgningsskemaet kan bruges til indberetning af valgretsdato i CPR ved brug af 
feltet ”Valgretsdato” i ansøgningsskemaet. Det bemærkes, at datoen for afgørelsen også 
skal indberettes som valgretsdato for afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten af 
statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget. 

Afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet vil normalt 
først blive truffet, efter at ansøgeren er udrejst, og dette er registreret i CPR, idet der 
normalt ikke er behov for at træffe sådanne afgørelser, før udrejsen er registreret i CPR, 
og den pågældende derfor i givet fald ikke vil blive optaget automatisk på folketingsval-
glisten. 

Bl.a. på denne baggrund og i øvrigt af kontrolmæssige grunde er CPR indrettet såle-
des, at der som en ansøgers valgretsdato ikke kan anvendes en dato, der ligger før ansø-
gerens registrerede udrejsedato i CPR. 

I særlige situationer kan det imidlertid være nødvendigt at træffe afgørelse om opta-
gelse på folketingsvalglisten, før ansøgeren er registreret som udrejst i CPR, for at ansø-
geren kan optages på folketingsvalglisten til et aktuelt valg. 

Det drejer sig om situationer omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, hen-
holdsvis § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, hvor ansøgerens udrejsedato ligger i perioden fra og 
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med 6.-dagen før valgdagen til og med valgdagen. For at en sådan ansøger kan optages 
på folketingsvalglisten (eller forblive optaget på den maskinelt udskrevne valgliste), skal 
afgørelse om optagelse være truffet senest 7.-dagen før valgdagen. Datoen for afgørelsen 
kan i sådanne tilfælde ikke indberettes som valgretsdato, idet ansøgeren ikke er udrejst 
på den dag, hvor afgørelsen træffes. I stedet skal som valgretsdato indberettes udrejse-
datoen. 

Dette vil imidlertid rent praktisk kunne medføre, at ansøgeren i kraft af afgørelsen 
vil blive optaget på den maskinelt udskrevne valgliste ved valg, der afholdes inden for 
en periode på 2 år regnet fra udrejsedatoen, uanset om afgørelsen, der gælder i 2 år fra 
afgørelsens dato, er ophørt med at have gyldighed nogle dage inden udløbet af 2-årspe-
rioden regnet fra udrejsedatoen. 

I tilfælde, hvor udrejsedatoen er indberettet som valgretsdato og ikke datoen for af-
gørelsen, bør kommunalbestyrelsen derfor sørge for, at den pågældende om nødvendigt 
manuelt slettes af folketingsvalglisten i tilfælde, hvor den aktuelle valgdag ligger efter 
udløbet af 2-årperioden regnet fra afgørelsens dato, men før eller på dagen for udløbet af 
2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen. 

Behandlingen af en sådan ansøgning bør derfor afsluttes med, at kommunalbestyrel-
sen træffer foranstaltninger til at sikre, at ansøgeren i et sådant tilfælde kan blive slettet 
manuelt af folketingsvalglisten. 

Den pågældende skal dog ikke slettes af folketingsvalglisten, såfremt den pågældende 
inden udløbet af 2-årsperioden fra afgørelsens dato har indgivet fornyet ansøgning om 
optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller 
§ 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, og perioden derfor forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. 
bekendtgørelsens § 18, stk. 3. 

Hvis afgørelse om fornyet optagelse på folketingsvalglisten træffes inden udløbet af 
2-årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på folketingsvalg-
listen har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 4. 

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato er 
flyttet tilbage til Danmark og i forbindelse hermed bopælsregistreres i CPR med adresse 
i Danmark og derfor optages på folketingsvalglisten efter de almindelige regler herom, 
bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 5. 

9.2.2. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, 
eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3 

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal 
kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette ansøgerens registrerede udrejsedato 
i CPR. For afgørelser, som træffes i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, 
skal kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette den registrerede udrejsedato 
i CPR for den person omfattet af § 2, stk. 3 (hovedpersonen), som ansøgeren har den i 
folketingsvalglovens § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til. Se bekendtgørelsens § 17, stk. 2, 
3. og 4. pkt.
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Der stilles ikke krav om, at ansøgningsskemaet benyttes som indberetningsbilag. Som 
nævnt i afsnit 9.1 kan der ikke ske fornyet optagelse på folketingsvalglisten i medfør af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, hvorimod en person, der har 
været optaget på folketingsvalglisten i medfør af en af disse bestemmelser, godt efter-
følgende kan optages på folketingsvalglisten i medfør af en af de øvrige bestemmelser i 
folketingsvalglovens § 2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis afgørelse om optagel-
se på folketingsvalglisten i medfør af en af de øvrige bestemmelser i folketingsvalglovens 
§ 2 træffes inden udløbet af 2-årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet 
optagelse på folketingsvalglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendtgø-
relsens § 18, stk. 4. 

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen er 
flyttet tilbage til Danmark og i forbindelse hermed bopælsregistreres i CPR med adresse 
i Danmark og derfor optages på folketingsvalglisten efter de almindelige regler herom, 
bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 5. 

9.3. Afgørelser, der ikke skal indberettes til CPR 
(Bekendtgørelsens § 17, stk. 3 og 4) 

Afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der er omfattet af folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, dvs. statsansatte m.v., der er beordret 
til tjeneste uden for riget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for 
riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, skal ikke indberettes i CPR, jf. bekendtgø-
relsens § 17, stk. 3. 

Kommunalbestyrelsen skal i stedet sørge for, at den pågældende optages manuelt på 
folketingsvalglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, 
der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 
17, stk. 4. Behandlingen af en sådan ansøgning skal derfor afsluttes med, at kommunal-
bestyrelsen træffer foranstaltninger til at sikre, at ansøgeren i givet fald optages manuelt 
på folketingsvalglisten. 

Begrundelsen herfor er, at programmet for udtræk af CPR til brug for den maskinelle 
udskrivning af valglister ikke gør det muligt at indberette valgretsdato til CPR for en 
person, der inden opholdet i udlandet sidst var bopælsregistreret i CPR i Grønland, med 
den virkning, at den pågældende optages på den maskinelt udskrevne valgliste i den 
kommune i Danmark, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret. Hertil 
kommer, at indberetning af valgretsdato for en person, der umiddelbart inden opholdet 
i udlandet var bopælsregistreret i CPR i Grønland, ikke kan foretages af den kommune i 
Danmark, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR. Disse forhold 
er en følge af, at Grønland i folkeregistermæssig henseende betragtes som indland. 

Såfremt valgdagen/afstemningsdagen ved førstkommende folketingsvalg, folkeaf-
stemning eller Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet af 2-årsperioden regnet fra 
afgørelsens dato, skal den pågældende manuelt optages på folketingsvalglisten, med-
mindre den pågældende er optaget på den maskinelt udskrevne valgliste som følge af, at 
vedkommende inden udløbet af 2- årsperioden er flyttet tilbage til Danmark og er blevet 
bopælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark. Tilsvarende gælder, såfremt næst-
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følgende folketingsvalg, folkeafstemning eller Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet 
af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato og så fremdeles. I disse situationer gælder 
endvidere, at der kan blive tale om manuel optagelse på folketingsvalglisten, selv om 
valgdagen falder efter udløbet af 2-årsperioden, nemlig i tilfælde, hvor ansøgeren inden 
udløbet af 2-årsperioden har indgivet fornyet ansøgning om optagelse på folketingsval-
glisten, idet perioden i så fald forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. bekendtgørel-
sens § 15, stk. 3. 

Færøerne betragtes i folkeregistermæssig henseende som udland. Valgretsdato for en 
person, der umiddelbart inden opholdet i udlandet (i valgretsmæssig henseende) sidst 
var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne, kan derfor indberet-
tes til CPR af sidste bopælskommune i Danmark på samme måde og med samme virk-
ning som for personer, der umiddelbart inden opholdet i udlandet var bopælsregistreret 
i CPR med en adresse i Danmark. 

10. Bortfald af tidligere udsendt vejledning om behandling af ansøgninger 
om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset op-
hold i udlandet 

Vejledning nr. 65 af 27. juni 2004 om behandling af ansøgninger om optagelse på 
folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, er bortfaldet. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 29. oktober 2018 
Nikolaj Stenfalk 

/ Christine Boeskov
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Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har 
valgret uanset ophold i udlandet 

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, fastsættes: 

Kapitel 1 
Optagelse på valglisten efter ansøgning 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for vælgere, 
der er omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, og som i 
forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centra-
le Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart in-
den udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Dan-
mark. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for 
vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 
1, i lov om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden 
udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det 
færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopæls-
registreret i CPR i Grønland. 

Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal optages 
på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har 
været bopælsregistreret i CPR. 

Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at 
vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 
2-4, jf. § 18, og at afgørelse om optagelse på valglisten er 
truffet senest 7.-dagen før valgdagen. 

Kapitel 2 
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten 

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til 
kommunalbestyrelsen i den kommune i Danmark, hvor an-
søgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR (ansøgerens 
seneste bopælskommune). 

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, 
pr. post eller e-post eller ved brug af en digital selvbetje-
ningsløsning hertil, hvis en sådan stilles til rådighed af an-
søgerens seneste bopælskommune. 

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøg-
ningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet, jf. dog stk. 3. Formularen kan udfyldes i en digital 
selvbetjeningsløsning, der er godkendt til ansøgning om op-
tagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fastsætte 

betingelser for, at de formularer, der er nævnt i 1. og 2. pkt., 
er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning 
om optagelse på valglisten. 

Stk. 3. Ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af 
§ 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget kan i forbindelse 
med anmeldelse af udrejse tillige indgives i en digital selv-
betjeningsløsning, såfremt selvbetjeningsløsningen er god-
kendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Benytter 
vedkommende kommune en blanket til anmeldelse af fra-
flytning til udlandet (udrejseblanket), kan ansøgning om op-
tagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til 
Folketinget tillige indgives på denne blanket, såfremt blan-
ketten er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministe-
riet. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende 
eller udlevere ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan 
også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsenta-
tioner i udlandet eller på valg.oim.dk. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, 
der anmelder fraflytning til udlandet, får vejledning om mu-
ligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten 
uanset ophold i udlandet, medmindre vedkommende i for-
bindelse med anmeldelse af udrejse indgiver ansøgning om 
optagelse på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg til Fol-
ketinget i en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrej-
seblanket, og denne ansøgning imødekommes. 

Kapitel 3 
Ansøgningens indhold 

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet 
af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om an-
søgerens 
1) fulde navn, 
2) personnummer, 
3) udrejsedato, 
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været 

bopælsregistreret i CPR, og 
5) adresse i udlandet eller - hvis en sådan ikke haves - en 

kontaktadresse i Danmark. 
Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 

i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, 
skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen
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til udlandsopholdet. For ansøgere, der søger om optagelse på 
valglisten i medfør af § 2, stk. 2, i lov om valg til Folke-
tinget, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplys-
ning om udlandsopholdets forventede varighed. 

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal an-
søgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren 
agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. 

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal an-
søgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er 
nævnt i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøgerens 
ægtefælles, registrerede partners eller samlevers 
1) fulde navn, 
2) personnummer, 
3) udrejsedato, 
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været 

bopælsregistreret i CPR, og 
5) adresse i udlandet. 

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til 
Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplys-
ning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registrerede part-
ners eller samlevers udlandsophold. For ansøgere, der søger 
om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 2, i 
lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen herudover til-
lige indeholde oplysning om den forventede varighed af an-
søgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers 
udlandsophold. 

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, 
skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at an-
søgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter 
at vende tilbage til riget inden for 2 år efter dennes udrejse. 

Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post eller ved brug af 
en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. 
pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal ansøgerens navn anføres på det 
sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift. 

Kapitel 4 
Kommunalbestyrelsens indledende behandling af 

ansøgningen 

§ 5. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter § 
16, stk. 1, i lov om valg til Folketinget indgivet til en anden 
kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har væ-
ret bopælsregistreret i CPR, videresender kommunalbesty-
relsen ansøgningen til denne kommune. 

Stk. 2. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i Dan-
mark i CPR, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren 
om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe 
den pågældende er bopælsregistreret i Danmark i CPR. 

Stk. 3. Er ansøgeren flyttet til Færøerne eller Grønland, 
underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren om, at 
vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten til 
folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland, og at 
den pågældende kan ansøge om at blive optaget på valg-
listen til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne 

henholdsvis i Grønland, efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til 
Folketinget og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark efter § 
14 b, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet. Kommunalbestyrelsen vedlægger et ansøg-
ningsskema til brug for ansøgning efter 1. pkt. sammen med 
underretningen af ansøgeren. 

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema, 
der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, 
stk. 2, og er en ansøgning om optagelse på valglisten i med-
før af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, i forbindelse med an-
meldelse af udrejse ikke indgivet på en digital selvbetje-
ningsløsning eller en udrejseblanket, der er godkendt hertil 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 3, skal 
kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbe-
styrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøg-
ningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansø-
geren om muligheden for at ansøge om optagelse på folke-
tingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen 
skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan 
hentes digitalt. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse 
på valglisten, jf. § 18, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen dog 
kun undlade at behandle ansøgningen, hvis der er særlig 
grund hertil. 

Stk. 2. Er der i forbindelse med anmeldelse af udrejse an-
søgt om optagelse på valglisten i medfør af andre bestem-
melser end § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal 
kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbe-
styrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøg-
ningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøge-
ren om muligheden for at ansøge om optagelse på folke-
tingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen 
skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgnings-
skema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan 
hentes digitalt. 

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om 
1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke 

er umyndig, 
2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, 

nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, 
3) ansøgningen er dateret, samt 
4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis 

ansøgningen er indgivet pr. e-post eller ved brug af en 
digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. 
pkt., eller stk. 3, 1. pkt., ansøgerens navn er anført på 
det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 
4, stk. 7. 

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal 
kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om 
1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-

ver har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er 
umyndig, 

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede 
partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-4, 
svarer til oplysningerne i CPR, samt
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3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået æg-
teskab eller registreret partnerskab eller opfylder be-
tingelserne herfor med den person, som ansøgeren har 
anført som sin ægtefælle, registrerede partner eller 
samlever. 

§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der 
er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen 
den pågældende, at ansøgningen ikke kan imødekommes. 
Kommunalbestyrelsen skal meddele ansøgeren, hvilken eller 
hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke opfylder. 

Kapitel 5 
Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning 

indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse 

§ 9. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem op-
lysningerne i anmeldelsen af udrejse og oplysningerne i 
CPR vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer og 
seneste adresse i Danmark eller på grund af manglende op-
lysninger herom i anmeldelsen af udrejse tvivl om ansøg-
erens identitet, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøg-
eren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på 
grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil 
og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om op-
tagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kom-
munalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøg-
eren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor an-
søgningsskemaet kan hentes digitalt. 

Stk. 2. Er anmeldelsen af udrejse ikke dateret og ikke ind-
givet i forbindelse med ansøgerens udrejse, skal kommunal-
bestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ik-
ke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, medde-
le ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om mulig-
heden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten ef-
ter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller 
elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvi-
se ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. 

Stk. 3. Er anmeldelsen af udrejse ikke underskrevet af an-
søgeren, eller er ansøgerens navn ikke anført på det sted i 
anmeldelsen af udrejse, der er beregnet til ansøgerens under-
skrift, jf. § 4, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen meddele an-
søgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse 
på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen 
hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om 
optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kom-
munalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøg-
eren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor an-
søgningsskemaet kan hentes digitalt. 

§ 10. Er en ansøgning indgivet i forbindelse med anmel-
delse af udrejse i overensstemmelse med § 3, stk. 3, og er 
betingelserne i §§ 5, 6, stk. 2, og 9 opfyldt for kommunalbe-
styrelsens behandling af ansøgningen, skal kommunalbesty-
relsen træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt 
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke 

er umyndig, og 
2) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er om-

fattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget. 

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbeting-
elser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men er der anledning til 
tvivl om, at ansøgeren er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om 
valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen meddele an-
søgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning 
er blevet optaget på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg 
til Folketinget, og vejlede ansøgeren om muligheden for at 
ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 
og 2. 

Kapitel 6 
Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning 

indgivet på et ansøgningsskema 

§ 11. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet ved-
rørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato 
eller seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været 
bopælsregistreret i CPR, påfører kommunalbestyrelsen an-
søgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplys-
ninger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem op-
lysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR 
eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningsske-
maet tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender kommu-
nalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med med-
delelse om årsagen hertil. 

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, og er ansøg-
ningsskemaet ikke indgivet i forbindelse med ansøgerens 
udrejse, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsske-
maet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. 
dog stk. 4. 

Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansøg-
eren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post el-
ler ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i 
§ 3, stk. 2, 2. pkt., ansøgerens navn ikke anført på det sted 
på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens under-
skrift, jf. § 4, stk. 7, tilbagesender kommunalbestyrelsen an-
søgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen 
hertil, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, 
videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i 
stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansøg-
eren, men videresendes til Valgnævnet. 

§ 12. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse 
på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folke-
tinget, fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende 
oplysninger om ægtefællens, den registrerede partners eller 
samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller 
seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen 
ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende op-
lysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede partners el-
ler samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplys-
ningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægtefællens, 
den registrerede partners eller samleverens identitet, vide-
resender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valg-
nævnet. 

§ 13. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema i 
overensstemmelse med § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§

29. oktober 2018. 3 Nr. 1242.



132 Valgnævnets beretning 2014-2020

Bilag 6 

5, 11 og 12 opfyldt for kommunalbestyrelsens behandling af 
ansøgningen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 
optagelse på valglisten, såfremt 
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke 

er umyndig, 
2) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-

ver i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i 
medfør af lovens § 2, stk. 4, er fyldt 18 år, har dansk 
indfødsret og ikke er umyndig, 

3) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er om-
fattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 2 i lov 
om valg til Folketinget, og 

4) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens 
modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i 
Danmark i CPR. For ansøgere, der søger om optagelse 
i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, er 
det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle, regi-
strerede partner eller samlever inden for de sidste 4 år 
før ansøgningens modtagelse i kommunen har været 
bopælsregistreret i Danmark i CPR. 

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbeting-
elser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men ikke de øvrige beting-
elser i stk. 1, nr. 2-4, videresender kommunalbestyrelsen an-
søgningsskemaet til Valgnævnet. 

§ 14. Videresender kommunalbestyrelsen efter § 11, stk. 
4, § 12, 2. pkt., eller § 13, stk. 2, ansøgningsskemaet til 
Valgnævnet, træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog 
stk. 3. Når kommunalbestyrelsen videresender ansøgnings-
skemaet til Valgnævnet, giver kommunalbestyrelsen Valg-
nævnet oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i 
givet fald kan afgive stemme på valgdagen. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens videresendelse til Valg-
nævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter 
kommunens modtagelse af ansøgningen. 

Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse 
af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden datering-
en af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøg-
ningen til kommunen med en anmodning om, at kommunen 
kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om at indsende 
en ansøgning på ny. 

Kapitel 7 
Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v. 

§ 15. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagel-
se på valglisten efter § 10, stk. 1, og § 13, stk. 1, underretter 
kommunalbestyrelsen ansøgeren herom. 

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om an-
søgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om, 
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 18, stk. 1 henholds-

vis stk. 2, 
2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne peri-

ode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemning-
er samt ved valg af danske medlemmer til Europa-Par-
lamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valgli-
sten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande, 

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regi-
onale valg, 

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved 
personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemnings-
stedet angives, 

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt 
ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregi-
strerer sig i CPR, idet ansøgeren i så fald automatisk vil 
blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, 
og 

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten 
ved fornyet udlandsophold, at der indgives ansøgning 
herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det forny-
ede udlandsophold registreres i CPR som udrejst. 

Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, 
stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg 
til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplys-
ning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge 
om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, 
hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver an-
søgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør af lo-
vens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, for-
længes, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 18, stk. 3. 

Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, 
stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, 
skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgø-
relsen om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 
3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, ikke kan fornys, og at ansøge-
ren, hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed oversti-
ger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valgli-
sten i medfør af lovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne 
herfor er opfyldt. 

§ 16. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på 
valglisten efter § 14, giver Valgnævnet ansøgeren den un-
derretning, der er nævnt i § 15, stk. 2 og 3 henholdsvis stk. 2 
og 4. 

Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige kommunalbestyrel-
sen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til 
CPR, jf. § 17. 

Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ik-
ke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, under-
retter Valgnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen her-
om. 

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette til CPR 
afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er 
omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, jf. dog stk. 3. 
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indberetning-
en angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. 
stk. 2. 

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 2, 
stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg 
til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøg-
eren har valgret fra datoen for kommunalbestyrelsens hen-
holdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren 
på valglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens regi-
strerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten 
i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen an-
give, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede 
udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i med-
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før af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen 
angive, at ansøgeren har valgret fra den registrerede udrejse-
dato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som 
ansøgeren har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, 
stk. 4. 

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, 
der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov 
om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden udsendel-
sen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i 
Grønland, skal ikke indberettes til CPR. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de ansøg-
ere, der er nævnt i stk. 3, optages manuelt på valglisten til de 
folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet 
af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 18. 

Kapitel 8 
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på 

valglisten 

§ 18. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, 
der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 
eller 2, i lov om valg til Folketinget, gælder i 2 år fra afgø-
relsens dato, jf. dog stk. 3-5. 

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, 
der er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, 
gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede udrejsedato i 
CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valgli-
sten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 
3, gælder i 2 år regnet fra den registrerede udrejsedato i CPR 
for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som vælgeren 
har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, stk. 4, jf. 
dog stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Indgiver en vælger, der er optaget på folketings-
valglisten i henhold til § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. 
stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, inden udløbet af 
2-årsperioden ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, 
forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. 

Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valg-
listen i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 

eller 2, i lov om valg til Folketinget inden udløbet af 2-års-
perioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på 
valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkor-
tes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valg-
listen har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende 
gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør 
af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, 
træffes inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på valg-
listen i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 
3. 

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, 
når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse 
i Danmark. 

Kapitel 9 
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 
2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optag-
else på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uan-
set ophold i udlandet, ophæves. 

Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten træffes fra og 
med den 1. november 2018 efter reglerne i denne bekendt-
gørelse, uanset om ansøgning om optagelse er indgivet før 
den 1. november 2018. 

Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, 
stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som inden 
den 1. april 2001 efter ansøgning var optaget på valglisten, 
forbliver optaget på valglisten efter de inden den 1. april 
2001 gældende regler. 

Stk. 5. Den meddelelse, Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et har fremsendt i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgø-
relse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketings-
valglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udland-
et, har fortsat gyldighed, indtil den erstattes i medfør af § 3, 
stk. 2, 3. pkt. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 29. oktober 2018 

SIMON EMIL AMMITZBØLL-BILLE 

/ Christine Boeskov
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Ansøgning om optagelse på 
folketingsvalglisten af personer, 
der opholder sig i udlandet 

Sendes til seneste bopælskommune Udfyldes af kommunen 
Kommando UDRFELT Valgretsdato 

Kommunens indberetningsdato dag md. årh. år 

1. Oplysninger om ansøgeren 

2. Udlandsophold af en forventet varighed under 2 år 

3. Udlandsophold af en forventet varighed over 2 år 

Undertegnede erklærer, at jeg agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen 

Hvis du agter at vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) inden for 2 år efter udrejsen, skal du udfylde 
rubrik 1, sætte kryds i nedenstående afkrydsningsfelt samt datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5. 
Hvis du ikke selv agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, men er medfølgende ægtefælle, registre-
ret partner eller samlever til en person, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, skal du udfylde 
rubrikkerne 1 og 4 samt datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5. 

Fornavn, mellemnavn og efternavn Personnummer 

Adresse i udlandet 

Seneste adresse i Danmark (bopælsregistrering i CPR) Udrejsedato 

E-mail Eventuel kontaktadresse

Hvis du er medfølgende ægtefælle, registreret partner eller samlever til en person, der er omfattet af en af grup-
perne A-F, skal du udfylde rubrikkerne 1 og 4 samt anføre de ønskede oplysninger om ægtefællens/den registrerede 
partners/samleverens udlandsophold i rubrikkerne 3.1 og 3.2 og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5. 
Hvis du selv er omfattet af en af grupperne A-F, skal du ikke udfylde rubrik 4. 

Statsansat beordret til tjeneste uden for riget 

Udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som 
ansat af en dansk offentlig myndighed eller en 
herværende privat virksomhed eller forening 

3.1 Varighed af udlandsopholdet 

3.2 Årsagen til udlandsopholdet sæt X og anfør de ønskede oplysninger 
Navn på myndighed, virksomhed, forening 

Forventet varighed af udlandsopholdet 

Ansat i en international organisation, 
Danmark er medlem af 

A 

B

C

D

E

F

Navn på organisation 

Navn på organisation 
Udsendt for at gøre tjeneste i udlandet 
af en dansk hjælpeorganisation 

Uddannelsesøjemed 

Helbredsmæssige årsager 

Andre årsager 

Uddannelsen samt navn på uddannelsesinstitution/sted eller anfør, om det 
er praktikophold 

Beskrivelse af de helbredsmæssige årsager 

Beskrivelse af årsagen 

Husk at datere og underskrive på side 2

Se vejledning side 3 

Udarbejdet af KL - Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (In 00-365) Side 1 af 3
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Behold side 3 med “Vejledning om udlandsdanskeres valget ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg” 
til din egen orientering

Jeg bor sammen med min ægtefælle/registrerede partner/samlever. Jeg boede også sammen 
med min samlever inden udrejsen 

agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen eller 

opholder sig i udlandet med den i rubrik 3.1 nævnte forventede varighed og af en af de i rubrik 3.2 nævnte 
årsager. (Sæt tillige X ved den pågældende årsag og anfør de ønskede oplysninger i rubrik 3.1 og 3.2). 

Min ægtefælle/registrerede partner/samlever 
A

B 

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

5. Dato og ansøgerens underskrift 

4. Ægtefælle/registreret partner/samlever 
Fornavn, mellemnavn og efternavn Personnummer 

Adresse i udlandet 

Seneste adresse i Danmark (bopælsregistrering i CPR) Udrejsedato 

Dato og underskrift 

Udarbejdet af KL - Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (In 00-365) Side 2 af 3
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1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark 
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være op-
taget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man 
på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og se-
nest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget, dvs. at 
man bor i Danmark og er bopælsregistreret i Det Centrale 
Personregister (CPR) i Danmark. 

2. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg 
Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed 
registreres som udrejst i CPR, kan man normalt ikke opta-
ges på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Dan-
mark. Det kan man kun, hvis man hører til en af de person-
grupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i 
valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det er 
endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om 
at komme på valglisten. 

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i fol-
ketingsvalglovens § 2, hvis stk. 1, 2 og 3, lyder således: 

”§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret 
til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i ri-
get. 
Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget op-
hold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i 
riget: 
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet 

som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en her-
værende privat virksomhed eller forening. 

2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en 
international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet 
af en dansk hjælpeorganisation. 

4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøje-
med. 

5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæs-
sige grunde. 

6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i hense-
ende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med 
de personer, der er nævnt i nr. 1-5. 

Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligele-
des for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at ven-
de tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.“ 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og under-
skrives som angivet på skemaet. 

3. Særligt om ægtefællers/registrerede partneres/ 
samleveres valgret uanset udlandsophold 
En person, der samlever på fælles bopæl med en person, 
som er omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, kan ligele-
des efter ansøgning optages på valglisten, såfremt de på-
gældende to samlevende 
1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med 

hinanden eller 
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller regi-

streret partnerskab med hinanden og havde etableret 
fælles bopæl inden udrejsen. 

Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere skal indsen-
de hver sin ansøgning, men gerne samtidig. 

4. Hvem behandler udlandsdanskeres ansøgninger 
Ansøgningen skal sendes til din seneste bopælskommu-
ne. Kommunen behandler ansøgningen. I visse tilfælde 

skal kommunen videresende ansøgningen til Valgnævnet. 
Kommunen eller Valgnævnet underretter ansøgeren om 
afgørelsen. 

5. På hvilket tidspunkt bør ansøgningen indgives 
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 7.-
dagen før valget. Ansøgningen kræver en vis behandlings-
tid, inden afgørelsen kan træffes, f.eks. hvis der skal ind-
hentes fl ere oplysninger. Man kan derfor ikke regne med, 
at en ansøgning, der er indgået 7.-dagen før et valg eller 
kort tid før denne dag, kan give adgang til at stemme ved 
dette valg. Indsend derfor ansøgningen, uanset om der 
skal afholdes valg i en nærmere fremtid. 

6. Varighed af optagelse på valglisten 
Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyldighed i 
indtil 2 år. Når man optages på valglisten, får man brev 
om, hvor længe optagelsen gælder, og om muligheden for 
at få optagelsen forlænget. 

Inden for den periode optagelsen gælder, har man ret til at 
deltage i folketingsvalg, i folkeafstemninger og valg til 
Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale 
valg. 

7. Flytning tilbage 
Når man fl ytter tilbage til Danmark og bliver bopælsregi-
streret i CPR, optages man automatisk på den almindelige 
valgliste. 

8. Kommunens behandling af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og vide-
regiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, pri-
vate virksomheder m.fl ., der har lovmæssigt krav på oplys-
ningerne eller samarbejder med kommunen. 

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringsplig-
ten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når 
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen 
ikke længere adgang til dem. 

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har 
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller 
slettet. 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine ret-
tigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger. 

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttel-
sesrådgiverens rolle. 

Særligt om danskere, 
der bor i et af de øvrige EU-lande 
Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-
lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa-Parla-
mentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, 
der ikke opfylder betingelserne for at deltage i folketings-
valg under udlandsophold. 

Ansøgning om optagelse på den særlige valgliste til Euro-
pa-Parlamentsvalg kan tidligst indgives 6 måneder før 
valget, men skal være indgivet senest dagen efter 5 uger 
før valget. Nærmere oplysninger herom fås ved henven-
delse til Økonomi- og Indenrigsministeriet eller en dansk 
ambassade eller konsulat. 

Vejledning om 
Udlandsdanskeres valgret ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg 

Udarbejdet af KL - Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (In 00-365) Side 3 af 3
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Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til 
Færøerne eller Grønland
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Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller 
Grønland 

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten 
efter § 2 i folketingsvalgloven. 

Du har i ansøgningen oplyst, at du opholder dig på Færøerne eller i Grønland. 

I denne anledning skal kommunalbestyrelsen oplyse følgende: 

Reglerne i folketingsvalgloven § 2 omfatter kun personer med dansk indfødsret, der 
tager ophold i udlandet, og som i forbindelse hermed registreres som udrejst i CPR. 
Personer med dansk indfødsret, der tager ophold på Færøerne eller i Grønland, og som i 
forbindelse hermed bliver tilmeldt et folkeregister på Færøerne henholdsvis i Grønland, 
bliver derimod omfattet af de regler, der gælder for Færøerne henholdsvis Grønland. 

Personer med dansk indfødsret, der er registreret i det færøske folkeregister med bopæl 
på Færøerne henholdsvis bopælsregistreret i CPR i Grønland, er således omfattet af lov 
om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis lov om folketingsvalg i Grønland og optages 
på folketingsvalglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland. Ved folketingsvalg vil du 
derfor kunne afgive stemme til valget på Færøerne henholdsvis i Grønland. 

Hvis man tager ophold på Færøerne eller i Grønland og i den forbindelse ikke længere er 
bopælsregistreret i Danmark i CPR, kan man normalt ikke deltage i folkeafstemninger, 
der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, og Europa-Parlamentsvalg. Det 
kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper, der anses for at have bevaret 
fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende uanset ophold på Færøerne eller i Grøn-
land. Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på folke-
tingsvalglisten. Ansøgningsskemaet er vedlagt dette brev. Har du spørgsmål til skemaet, 
kan du henvende dig til din seneste bopælskommune i Danmark eller finde mere infor-
mation på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk. 

Med venlig hilsen

http://valg.oim.dk
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Standardbrev om optagelse på folketingsvalgli-
sten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 
og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, 
der opholder sig i udlandet
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Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør 
af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 

1 og 2, af personer, der opholder sig i udlandet 
Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på 
folketingsvalglisten. 

I 2 år fra i dag - dvs. til og med den [dato] - kan du stemme ved folketingsvalg og fol-
keafstemninger. Du kan endvidere stemme ved valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, medmindre du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de 
øvrige EU-lande. Du kan ikke stemme ved de kommunale og regionale valg. 

Du vil ikke modtage valgkort. 

I udlandet kan du fra og med 3 måneder før valgdagen brevstemme på en dansk ambas-
sade eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstem-
me i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være 
modtaget i din seneste bopælskommune i Danmark, inden afstemningen går i gang på 
valgdagen. 

Her i landet kan du ved folketingsvalg brevstemme i enhver kommune her i landet de 
sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til 
Europa-Parlamentet de sidste 6 uger før afstemningsdagen. Du kan dog senest stemme 
tredjesidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen. 

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det alene den sidst afgivne, der 
kommer i betragtning. 

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på valgdagen her i kommunen. Du skal 
da stemme på den adresse, der er angivet sidst i dette brev. Hvis du har brevstemt, kan 
du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen. 

Hvis du inden for de næste 2 år flytter tilbage til Danmark, vil denne afgørelse om opta-
gelse på den særlige valgliste for udlandsdanskere automatisk bortfalde, når du er blevet 
bopælsregistreret i Danmark i CPR. I stedet optages du på den almindelige valgliste. Det 
betyder, at hvis du tager ophold i udlandet igen inden for 2-årsperioden, skal du på ny 
søge om optagelse på den særlige valgliste. 

Hvis du ved udløbet af 2-årsperioden stadig opholder dig i udlandet, kan du på ny søge 
om optagelse på folketingsvalglisten. Fornyet ansøgning skal indgives på det ansøg-
ningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet 
kan du få udleveret ved henvendelse til kommunen eller en dansk repræsentation i ud-
landet, ligesom skemaet er tilgængeligt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjem-
meside: valg.oim.dk. Søger du inden udløbet af 2-årsperioden, forlænges denne periode, 
indtil der er truffet afgørelse om din nye ansøgning.

http://valg.oim.dk
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Brevstemme – og eventuel fornyet ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten – skal 
sendes til: 

[Kommunalbestyrelsen i x Kommune, (adresse)] 

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen: 

[afstemningsstedet] 

Med venlig hilsen
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Standardbrev om optagelse på folketingsvalgli-
sten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, 
eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der ophol-
der sig i udlandet
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Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør 
af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, 

af personer, der opholder sig i udlandet 
Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på 
folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3 [eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3]. 

I 2 år regnet fra din [eller din ægtefælles/registrerede partners/samlevers] udrejse (den 
dato, der i CPR er registreret som din udrejsedato) - dvs. til og med den [dato] - kan du 
stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Du kan endvidere stemme ved valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre du er optaget på valglisten til 
Europa-Parlamentsvalg i et af de øvrige EU-lande. Du kan ikke stemme ved de kommu-
nale og regionale valg. 

Du vil ikke modtage valgkort. 

I udlandet kan du fra og med 3 måneder før valgdagen brevstemme på en dansk ambas-
sade eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstem-
me i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være 
modtaget i din seneste bopælskommune i Danmark, inden afstemningen går i gang på 
valgdagen. 

Her i landet kan du ved folketingsvalg brevstemme i enhver kommune her i landet de 
sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til 
Europa-Parlamentet de sidste 6 uger før afstemningsdagen. Du kan dog senest stemme 
tredjesidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen. 

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det alene den sidst afgivne, der 
kommer i betragtning. 

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på valgdagen her i kommunen. Du skal 
da stemme på den adresse, der er angivet sidst i dette brev. Hvis du har brevstemt, kan 
du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen. 

Hvis du inden for de næste 2 år flytter tilbage til Danmark, vil denne afgørelse om opta-
gelse på den særlige valgliste for udlandsdanskere automatisk bortfalde, når du er blevet 
bopælsregistreret i Danmark i CPR. I stedet optages du på den almindelige valgliste. Det 
betyder således, at hvis du tager ophold i udlandet igen inden for 2-årsperioden, skal du 
på ny søge om optagelse på den særlige valgliste. 

Hvis du ved udløbet af 2-årsperioden stadig opholder dig i udlandet, kan du på ny søge 
om optagelse på folketingsvalglisten efter en af de øvrige bestemmelser i folketingsval-
gloven. Ansøgning skal indgives på det ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet kan du få udleveret ved henvendelse til 
kommunen eller en dansk repræsentation i udlandet. Skemaet er også tilgængeligt på 
Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk.

http://valg.oim.dk
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Brevstemme - og eventuel fornyet ansøgning om optagelse på valglisten - skal sendes til: 

[Kommunalbestyrelsen i x Kommune, (adresse)] 

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen: 

[afstemningsstedet] 

Med venlig hilsen
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Bilag 11 
Bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2020 om op-
tagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg 
og visse folkeafstemninger af personer, der har 
valgret uanset ophold i et land uden for riget, der 
ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse 
folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for 
riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne 

eller i Grønland 

I medfør af § 96 b, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, og § 14 b, stk. 
5, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamen-
tet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019, fastsæt-
tes: 

Kapitel 1 
Optagelse på valglisten efter ansøgning 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved folkeaf-
stemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i 
Grønland, for vælgere, der er omfattet af § 96 a i lov om 
valg til Folketinget, og som er registreret i Det Centrale Per-
sonregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland. 
Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved valg 
af danske medlemmer til Europa-Parlamentet for vælgere, 
der er omfattet af §§ 3 a eller 3 b i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, og som er registreret i 
Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bo-
pæl i Grønland. 

Stk. 2. De vælgere, der er nævnt i stk. 1, skal optages på 
en særlig valgliste i Københavns Kommune. 

Stk. 3. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at 
vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 
2-4, jf. § 16, og at afgørelse om optagelse på valglisten er 
truffet senest 7.-dagen før valgdagen. 

Kapitel 2 
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten 

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten efter § 96 b, 
stk. 1, i lov om valg til Folketinget eller § 14 b, stk. 1, i lov 
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal 
indgives til Københavns Kommune. 

Stk. 2. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter 
stk. 1 indgivet til en anden kommune end Københavns 
Kommune, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen 
til Københavns Kommune. 

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, 
pr. post eller e-post. 

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøg-
ningsskema) til ansøgning efter § 96 a i lov om valg til Fol-
ketinget og til ansøgning efter § 3 a i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet henholdsvis på en for-
mular (ansøgningsskema) til ansøgning efter § 3 b i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der er 
godkendt af Social- og Indenrigsministeriet. 

Stk. 3. Ansøgningsskema kan fås hos alle kommuner og 
på valg.sim.dk. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 96 a 
i lov om valg til Folketinget og til ansøgning efter § 3 a i lov 
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan 
endvidere fås hos rigsombuddene på Færøerne og i Grøn-
land. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 3 b i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan end-
videre fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsen-
tationer i lande uden for riget, der ikke er medlem af Den 
Europæiske Union (tredjeland). 

Stk. 4. Rigsombuddene på Færøerne og i Grønland be-
kendtgør så vidt muligt 2 måneder før afholdelse af en fol-
keafstemning, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i 
Grønland, og 2 måneder før valg af danske medlemmer til 
Europa-Parlamentet på rigsombuddenes hjemmesider og i 
de stedlige dagblade eller lokalaviser, at personer som 
nævnt i § 1, stk. 1, kan ansøge om at blive optaget på valgli-
sten, jf. § 1, stk. 2 og 3. 

Kapitel 3 
Ansøgningens indhold 

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet 
af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om an-
søgerens 
1) fulde navn, 
2) personnummer, 
3) udrejsedato eller fraflytningsdato og 
4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller -

hvis en sådan ikke haves - en kontaktadresse i Dan-
mark. 

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget
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eller § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 1 eller 2, i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal an-
søgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til op-
holdet uden for Danmark. For ansøgere, der søger om opta-
gelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 3, i lov om valg til 
Folketinget og § 3 a, stk. 2, og § 3 b, stk. 2, i lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgnin-
gen herudover tillige indeholde oplysning om opholdets for-
ventede varighed. 

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 
3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere 
indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage 
til Danmark inden for 2 år efter udrejsen henholdsvis fraflyt-
ningsdatoen fra Danmark. 

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 
3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen ud over de 
oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige inde-
holde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede 
partners eller samlevers 
1) fulde navn, 
2) personnummer, 
3) udrejsedato eller fraflytningsdato og 
4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller -

hvis en sådan ikke haves - en kontaktadresse i Dan-
mark. 

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til 
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller § 3 b, 
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer 
til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indehol-
de oplysning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registre-
rede partners eller samlevers ophold uden for Danmark. For 
ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 
96 a, stk. 5, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, 
stk. 4, jf. stk. 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgnin-
gen herudover tillige indeholde oplysning om den forvente-
de varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners 
eller samlevers ophold uden for Danmark. 

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folke-
tinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, 
i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at an-
søgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter 
at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter dennes 
udrejse henholdsvis fraflytningsdato fra Danmark. 

Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens 
navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er be-
regnet til ansøgerens underskrift. 

Kapitel 4 
Københavns Kommunes behandling af ansøgningen 

§ 5. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i CPR med 
en adresse i Danmark, underretter Københavns Kommune 
ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, 
så længe den pågældende er bopælsregistreret i CPR med en 
adresse i Danmark. 

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema, 
der er godkendt af Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, 
stk. 2, skal Københavns Kommune meddele ansøgeren, at 
kommunen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøg-
ningen, meddele årsagen hertil og vejlede ansøgeren om 
muligheden for at ansøge om optagelse på valglisten efter § 
3, stk. 1 og 2. Københavns Kommune skal fysisk eller elek-
tronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise an-
søgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Hvis 
ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 
16, stk. 3, skal kommunen dog kun undlade at behandle an-
søgningen, hvis der er særlig grund hertil. 

§ 7. Københavns Kommune skal undersøge, om 
1) ansøgeren har dansk indfødsret og er fyldt 18 år, 
2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, 

nr. 1-3, svarer til oplysningerne i CPR, 
3) ansøgningen er dateret, og 
4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis 

ansøgningen er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn er 
anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er bereg-
net til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7. 

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten 
i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget og § 3 
a, stk. 4, og § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlem-
mer til Europa-Parlamentet, skal kommunen endvidere un-
dersøge, om 
1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-

ver har dansk indfødsret og er fyldt 18 år, 
2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede 

partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-3, 
svarer til oplysningerne i CPR, og 

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået æg-
teskab eller registreret partnerskab eller opfylder betin-
gelserne herfor med den person, som ansøgeren har an-
ført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samle-
ver. 

Stk. 3. For ansøgninger om optagelse på valglisten efter § 
96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget skal kommunen til-
lige undersøge, at ansøgeren, og hvis der ansøges om opta-
gelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til 
Folketinget, ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller 
samlever, ikke er umyndig. 

§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der 
er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, meddeler Københavns 
Kommune den pågældende, at ansøgningen som følge heraf 
ikke kan imødekommes. Kommunen skal meddele ansøge-
ren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke 
opfylder.
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§ 9. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrø-
rende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato el-
ler fraflytningsdato eller adresse i udlandet, på Færøerne el-
ler i Grønland eller - hvis en sådan ikke haves - en kontakt-
adresse i Danmark, påfører Københavns Kommune ansøg-
ningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysnin-
ger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplys-
ningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller 
på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet 
tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender Københavns 
Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelel-
se om årsagen hertil. 

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, tilbagesender 
Københavns Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren 
med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4. 

Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansø-
geren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post, 
ansøgerens navn ikke anført på det sted på ansøgningsske-
maet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 
7, tilbagesender Københavns Kommune ansøgningsskemaet 
til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 
4. 

Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 11, stk. 2, 
videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i 
stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansø-
geren, men videresendes til Valgnævnet. 

§ 10. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse 
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Fol-
ketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, fejl eller mang-
ler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægte-
fællens, den registrerede partners eller samleverens fulde 
navn, personnummer, udrejsedato eller adresse i udlandet, 
på Færøerne eller i Grønland eller - hvis en sådan ikke haves
- en kontaktadresse i Danmark, påfører Københavns Kom-
mune ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglen-
de oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede part-
ners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af 
oplysningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægte-
fællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, 
videresender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til 
Valgnævnet. 

§ 11. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema 
som nævnt i § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§ 5, 6, 9 og 10 
opfyldt for Københavns Kommunes behandling af ansøgnin-
gen, skal Københavns Kommune træffe afgørelse om opta-
gelse på valglisten, såfremt 
1) ansøgeren er fyldt 18 år og har dansk indfødsret, 
2) ansøgeren i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om opta-

gelse på valglisten efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til 
Folketinget, ikke er umyndig, 

3) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse 
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til 
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov 
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
er fyldt 18 år og har dansk indfødsret, 

4) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse 
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til 
Folketinget, ikke er umyndig, 

5) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er om-
fattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 96 a i 
lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a og 3 b i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 

6) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens 
modtagelse hos Københavns Kommune har været bo-
pælsregistreret i CPR i Danmark, og 

7) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle-
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse 
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til 
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov 
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i 
kommunen har været bopælsregistreret i CPR i Dan-
mark. 

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetin-
gelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, men ikke de øvrige 
valgretsbetingelser i stk. 1, nr. 3-7, videresender Køben-
havns Kommune ansøgningsskemaet til Valgnævnet. 

§ 12. Videresender Københavns Kommune efter § 10, 2. 
pkt., eller § 11, stk. 2, ansøgningsskemaet til Valgnævnet, 
træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3. Når 
Københavns Kommune videresender ansøgningsskemaet til 
Valgnævnet, giver Københavns Kommune Valgnævnet op-
lysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald 
kan afgive stemme på valgdagen. 

Stk. 2. Københavns Kommunes videresendelse til Valg-
nævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter 
kommunens modtagelse af ansøgningen. 

Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse 
af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden daterin-
gen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgnin-
gen til Københavns Kommune med en anmodning om, at 
kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om 
at indsende en ansøgning på ny. 

Kapitel 5 
Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v. 

§ 13. Træffer Københavns Kommune afgørelse om opta-
gelse på valglisten efter § 11, stk. 1, underretter kommunen 
ansøgeren herom. 

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om an-
søgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om, 
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 16, stk. 1 henholds-

vis stk. 2, 
2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne peri-

ode kan stemme ved folkeafstemninger, der ikke afhol-
des på Færøerne eller i Grønland, ved valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet eller begge dele, 

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regi-
onale valg i Danmark,
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4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved 
personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemnings-
stedet angives, 

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt 
ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregi-
strerer sig i CPR med en adresse i Danmark, idet ansø-
geren i så fald automatisk vil blive optaget på valgli-
sten efter de almindelige regler, og 

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten 
ved fornyet ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i 
Grønland, at der indgives ansøgning herom, såfremt 
ansøgeren i forbindelse med det fornyede ophold regi-
streres i CPR som udrejst eller med bopæl i Grønland. 

Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af §§ 3 a 
eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par-
lamentet, skal underretningen, hvis der træffes afgørelse 
1) fra og med den 1. august i det andet år forud for det år, 

hvor der skal afholdes valg af danske medlemmer til 
Europa-Parlamentet, til og med 7.-dagen før valgdagen, 
indeholde oplysning om, at ansøgeren er optaget på 
valglisten og kan stemme ved det kommende valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 

2) mellem den 1. april og den 1. august i det andet år for-
ud for det år, hvor der skal afholdes valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, indeholde oplys-
ning om, at ansøgeren ikke nødvendigvis kan stemme 
ved det kommende valg af danske medlemmer til Euro-
pa-Parlamentet, idet det vil afhænge af datoen for valg-
et, eller 

3) fra og med 6.-dagen før valgdagen til og med den 1. 
april i det andet år forud for det år, hvor der skal afhol-
des valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
indeholde oplysning om, at ansøgeren ikke kan stemme 
ved det kommende valg af danske medlemmer til Euro-
pa-Parlamentet, medmindre ansøgeren på ny optages 
på valglisten efter ansøgning. 

Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a 
i lov om valg til Folketinget eller § 3 a i lov om valg af dan-
ske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen 
tillige indeholde oplysning om, at ansøgeren, hvis 
vedkommende ikke er umyndig, automatisk vil blive optaget 
på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i 
Grønland. 

Stk. 5. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, 
stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om 
valg til Folketinget eller i medfør af § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 
a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 
4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til 
Europa-Parlamentet, skal underretningen tillige indeholde 
oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at 
ansøge om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årspe-
rioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgi-
ver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør 
af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i 
lov om valg til Folketinget eller i medfør af § 3 a, stk. 1 eller 
2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 
b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlem-

mer til Europa-Parlamentet, forlænges, indtil der er truffet 
afgørelse, jf. § 16, stk. 3. 

Stk. 6. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, 
stk. 4, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folke-
tinget, eller i medfør af § 3 a, stk. 3, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, § 
3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af dan-
ske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen 
tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse 
på valglisten i medfør af de nævnte bestemmelser ikke kan 
fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at varigheden af 
opholdet uden for Danmark overstiger 2 år, efter ansøgning i 
øvrigt vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af § 96 
a i lov om valg til Folketinget eller § 3 a eller § 3 b i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, såfremt 
betingelserne herfor er opfyldt. 

§ 14. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på 
valglisten efter § 12, stk. 1, giver Valgnævnet ansøgeren den 
underretning, der er nævnt i § 13. 

Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige Københavns Kom-
mune, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning 
til CPR, jf. § 15. 

Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ik-
ke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, under-
retter Valgnævnet ansøgeren og Københavns Kommune her-
om. 

§ 15. Københavns Kommune skal straks indberette til 
CPR afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der 
er omfattet af § 96 a i lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a 
eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par-
lamentet, jf. dog stk. 3. Københavns Kommune skal i for-
bindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt 
ansøgeren har valgret, jf. stk. 2. 

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 96 
a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om 
valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. 
stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 
eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par-
lamentet, skal Københavns Kommune angive, at ansøgeren 
har valgret fra datoen for kommunens henholdsvis Valg-
nævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. 
Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrej-
sedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren på 
valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folke-
tinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal kommunen 
angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede 
udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren 
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om 
valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, 
stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Eu-
ropa-Parlamentet, skal kommunen angive, at ansøgeren har 
valgret fra den registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato 
i CPR for den person omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg 
til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, som an-
søgeren har den tilknytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5, 
i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b,
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stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parla-
mentet. 

Kapitel 6 
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på 

valglisten 

§ 16. Afgørelser om optagelse på valglisten af en vælger, 
der er omfattet af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. 
stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 
eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, 
eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år fra afgø-
relsens dato, jf. dog stk. 3-5. 

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, 
der er omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget 
eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra 
vælgerens registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i 
CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valgli-
sten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i 
lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller 
§ 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer 
til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra den registre-
rede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR for den person 
omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 
3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet, som vælgeren har den til-
knytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5, i lov om valg til 
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om 
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. dog 
stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Indgiver en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 2 
eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til 
Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 
eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 
2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamen-

tet, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om fornyet 
optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er 
truffet afgørelse. 

Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valgli-
sten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. 
stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 
eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, 
eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet inden udløbet af 2-års-
perioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på 
valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkor-
tes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valgli-
sten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende 
gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør 
af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i 
lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, 
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, 
jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Eu-
ropa-Parlamentet træffes inden udløbet af 2-årsperioden for 
optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, eller § 96 
a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, 
stk. 3, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, § 3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, 
jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet. 

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, 
når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse 
i Danmark. 

Kapitel 7 
Ikrafttræden 

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om opta-

gelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folke-
afstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et 
land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske 
Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland, ophæves. 

Social- og Indenrigsministeriet, den 13. maj 2020 

NIKOLAJ STENFALK 

/ Christine Boeskov
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af 
personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige 

medlemsstater i Den Europæiske Union 

I medfør af § 14, stk. 3, i lov om valg af danske medlem-
mer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 
7. februar 2019, fastsættes: 

Kapitel 1 
Betingelser for optagelse på valglisten 

§ 1. Personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, og som ikke optages på 
valglisten i medfør af lovens § 14, stk. 2, 1. pkt., optages 
efter ansøgning på en særlig valgliste i Københavns Kom-
mune, hvis 
1) de senest 5 uger før valgdagen opfylder valgretsbetin-

gelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, bortset fra alders-
betingelsen, 

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter 
reglerne i §§ 2-4, og 

3) de ikke er optaget på valglisten til Europa-Parlaments-
valget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæ-
iske Union. 

Stk. 2. Hvis afgørelsen om optagelse på valglisten skal 
have virkning for det førstkommende Europa-Parlaments-
valg, skal afgørelsen være truffet senest 15.-dagen før valg-
dagen. 

Stk. 3. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en 
lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen, 
der er nævnt i stk. 1, nr. 1, til den førstkommende hverdag, 
der ikke er en lørdag. 

Stk. 4. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag 
eller anden helligdag, fremrykkes fristen, der er nævnt i stk. 
2, til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en 
lørdag. 

Kapitel 2 
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten 

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives 
til Københavns Kommune. 

Stk. 2. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter 
stk. 1 indgivet til en anden kommune end Københavns 

Kommune, videresender kommunen ansøgningen til Køben-
havns Kommune. 

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse 
eller pr. post eller e-post. 

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (et ansøg-
ningsskema), der er godkendt af Social- og Indenrigsmini-
steriet. 

Stk. 3. Ansøgningsskemaet kan fås hos danske diplomati-
ske og konsulære repræsentationer i de øvrige medlemssta-
ter i Den Europæiske Union. Ansøgningsskemaet kan end-
videre fås hos Københavns Kommune eller hentes på 
www.kk.dk eller valg.sim.dk. 

Kapitel 3 
Ansøgningens form og indhold 

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet 
af ansøgeren, jf. dog stk. 4, skal indeholde oplysning om an-
søgerens 
1) fulde navn, 
2) danske personnummer, jf. dog stk. 3, 
3) bopælsland og adresse i bopælslandet og 
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været 

bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), 
jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring 
om, at ansøgeren har dansk indfødsret og fast bopæl på den 
angivne adresse, og at ansøgeren kun vil udøve sin valgret 
til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har dansk personnummer, 
skal ansøgningen i stedet indeholde oplysning om ansøge-
rens fødselsdato. Hvis ansøgeren ikke har været registreret i 
CPR med bopæl i Danmark, skal ansøgningen indeholde op-
lysning herom. 

Stk. 4. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens 
navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er be-
regnet til ansøgerens underskrift. 

§ 5. Er ansøgning ikke indgivet i overensstemmelse med 
reglerne i § 3, stk. 2, og § 4, skal eventuelle mangler eller 
uoverensstemmelser være afhjulpet senest 15.-dagen før 
valgdagen, hvis ansøgeren skal kunne optages på valglisten
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til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-
dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden hel-
ligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående 
hverdag, der ikke er en lørdag. 

Kapitel 4 
Behandling af ansøgningen 

§ 6. Københavns Kommune skal snarest muligt efter 
modtagelsen af en ansøgning undersøge, 
1) om ansøger opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3, 

stk. 1, nr. 2, jf. dog stk. 4, og 
2) om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og under-

skrevet af ansøgeren, jf. § 3, stk. 2, og § 4, herunder om 
de angivne oplysninger om fulde navn, dansk person-
nummer og eventuelt seneste bopæl (adresse) i Dan-
mark svarer til oplysningerne i CPR, og der er oplys-
ninger om bopælsland og adresse i bopælslandet. 

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt, og kan 
disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, eller er der 
væsentlige uoverensstemmelser mellem oplysningerne i an-
søgningsskemaet og oplysningerne i CPR, skal kommunen 
snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom 
med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstem-
melser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget, eventuelt 
ved rettelser i CPR. 

Stk. 3. Kommunen skal i forbindelse med skriftlig medde-
lelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuel-
le mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet se-
nest 15.-dagen før valgdagen, for at ansøgeren kan optages 
på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parla-
mentet. 

Stk. 4. Er ansøgningen indgivet forud for fastsættelsen af 
tidspunktet for datoen for førstkommende valg til Europa-
Parlamentet, optages ansøgeren på valglisten, såfremt ansø-
geren er fyldt 18 år senest 1. juli i valgåret, jf. tillige § 10. 

Kapitel 5 
Afgørelse om optagelse på valglisten 

§ 7. Københavns Kommune skal straks efter modtagelsen 
af en ansøgning træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger 
opfylder betingelserne for optagelse på den særlige valgliste, 
jf. §§ 1-4. Opfylder ansøgeren betingelserne for optagelse på 
valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal 
for at have virkning for det førstkommende valg til Europa-
Parlamentet træffes senest 15.-dagen før valgdagen. Er 15.-
dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden hel-
ligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående 
hverdag, der ikke er en lørdag. 

Stk. 2. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for an-
den administrativ myndighed. 

Kapitel 6 
Underretning af ansøgeren 

§ 8. Træffer Københavns Kommune afgørelse om opta-
gelse på valglisten, jf. § 7, underretter kommunen skriftligt 
ansøgeren herom, jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om an-
søgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om, 
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 11, stk. 1, 
2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - kan stemme 

ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 
hvis afgørelsen fortsat er gyldig på valgdagen, 

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regi-
onale valg i Danmark, 

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved 
personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemnings-
stedet angives, 

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt 
ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregi-
strerer sig i CPR med en adresse i Danmark, idet ansø-
geren i så fald automatisk vil blive optaget på valgli-
sten efter de almindelige regler, og 

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten 
ved fornyet ophold i en af de øvrige medlemsstater i 
Den Europæiske Union, at der indgives ansøgning her-
om, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede 
ophold registreres i CPR som udrejst. 

Stk. 3. Underretningen skal endvidere indeholde oplys-
ning om, at ansøgeren ved udløbet af 2-årsperioden kan an-
søge om fornyet optagelse på valglisten, og om, at 2-årspe-
rioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgi-
ver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlæn-
ges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 11, stk. 2 og 3. 

Kapitel 7 
Kommunens indberetning til CPR 

§ 9. Københavns Kommune skal straks indberette afgørel-
ser om optagelse på den særlige valgliste af personer, der 
har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, til CPR. Kommu-
nen skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvil-
ket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. § 11. 

§ 10. Viser det sig efter optagelse på valglisten, at ansøge-
ren ikke er fyldt 18 år senest på valgdagen, medtages 
vedkommende ikke i det udtræk af CPR, der danner grund-
lag for valglisterne. 

Kapitel 8 
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på 

valglisten 

§ 11. Afgørelser om optagelse på den særlige valgliste til 
Europa-Parlamentsvalg i Danmark gælder i 2 år fra afgørel-
sens dato, jf. dog stk. 2-5. 

Stk. 2. Indgiver en vælger, der er omfattet af lovens § 3, 
stk. 1, nr. 2, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om 
fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil 
der er truffet afgørelse. 

Stk. 3. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valgli-
sten i medfør af lovens § 3, stk. 1, nr. 2, inden udløbet af 2-
årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse 
på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, af-
kortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på 
valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato.
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Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, 
når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR, eller hvis væl-
geren registreres med et andet statsborgerskab end dansk. 

Stk. 5. Hvis social- og indenrigsministeren modtager un-
derretning om, at en person, der er optaget på den særlige 
valgliste, er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsval-
get i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske 

Union, jf. § 1, nr. 3, skal den pågældende slettes af den sær-
lige valgliste, jf. lovens § 14, stk. 4. 

Kapitel 9 
Ikrafttræden 

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020. 

Social- og Indenrigsministeriet, den 18. maj 2020 

NIKOLAJ STENFALK 

/ Christine Boeskov
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