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Til de valgansvarlige i kommunen

Hermed fremsendes meddelelse til alle kommunalbestyrelser om stemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på
dansk område samt kontaktoplysninger til Indenrigs- og Boligministeriet til brug for besvarelse af evt. spørgsmål i
forbindelse med gennemgangen af brevstemmer til folketingsvalget den 1. november 2022.

Med venlig hilsen

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

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

Følg os på @valgDK

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til alle kommunalbestyrelser 

Meddelelse om stemmemodtagere i udlandet ved folketingsvalget 
den 1. november 2022, om havanlæg på dansk område, m.v.  

 

Indenrigs- og Boligministeriet skal anmode kommunalbestyrelsen om, at valgstyrerne 

gøres bekendt med nedenstående med henblik på valgstyrenes kontrol og gennem-

gang af de modtagne brevstemmer. 

 

1. Permanent og ad hoc udpegede brevstemmemodtagere i udlandet 

 

Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9292 af 21. marts 2022 om afholdelse af 

folketingsvalg indeholder i afsnit 8.6.1 oversigter over permanent udpegede brevstem-

memodtagere på Færøerne og i Grønland.   

  

Der vedlægges en fortegnelse af 26. oktober 2022 over de personer i forsvaret, der 

faktisk har fungeret som stemmemodtagere i udlandet ved folketingsvalget den 1. no-

vember 2022. Fortegnelsen må ikke udleveres til udenforstående.  

 

Ud over de permanente stemmemodtagere i udlandet, der er udpeget gennem For-

svarsministeriet, har Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Udenrigsministe-

riet udpeget følgende brevstemmemodtagere ved folketingsvalget den 1. november 

2022: 

 

Hong Kong  

 

Per Augustsson 

Svensk generalkonsul i Hong Kong, 

 

Frida Arvidsson 

Deputy Consul General på det svenske generalkonsulat i Hong Kong, 

 

Eva Bostam 

Vice Consul på det svenske generalkonsulat i Hong Kong. 

 

Brevstemmemodtagere ved folketingsvalget den 1. november 2022 for danske væl-

gere, der opholder sig i Hong Kong. 

 

Norge 

 

Sami Andreas Patrikainen Skogstad, 

Rådgiver på Western Norway University of Applied Sciences i Norge. 

Sagsnr. 

2022 - 5187 

 

Doknr. 

561671 

 

Dato 

28-10-2022 
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Brevstemmemodtager ved folketingsvalget den 1. november 2022 for danske væl-

gere, der opholder sig i Norge. 

 

Skibet Finlandia Seaways 

 

Per Moll Petersen 

Kaptajn på skibet Finlandia Seaways. 

 

Brevstemmemodtager ved folketingsvalget den 1. november 2022 for danske væl-

gere, der opholder sig på skibet Finlandia Seaways. 

 

2.  Havanlæg på dansk område 

 

Brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område, jf. § 58, stk. 3, i folke-

tingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022) omfatter havanlæggene 

felterne Siri, Syd Arne, Dan, Duc Satellite Boat, Gorm, Halfdan A, Halfdan B, Tyra, 

Harald, Skjold, Well Satellite Boat og Crossway Eagle.  

 

3. Telefonisk kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet den 30. og 31. oktober 

2022 

 

Såfremt der i forbindelse med kontrollen og gennemgangen af de modtagne brev-

stemmer måtte opstå spørgsmål, kan Indenrigs- og Boligministeriets valgmedarbej-

dere kontaktes den 31. oktober 2022 på ministeriets hovednummer 72 26 90 00 i tids-

rummet kl. 8.30 – 16.00. Undertegnede kan endvidere kontaktes mandag den 31. ok-

tober 2022 indtil kl. 20 på tlf. 25 16 12 06.  

 

I tilfælde af uopsættelige spørgsmål søndag den 30. oktober 2022 kan undertegnede 

kontaktes i tidsrummet 10-16 på tlf. 25 16 12 06. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 


