
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om nye regler for behandling af ansøgninger om 
optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet 

Ved dette brev orienteres samtlige kommunalbestyrelser om udstedelsen af 

bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 

personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, der erstatter bekendtgørelse nr. 

605 af 21. juni 2004. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har samtidig udsendt vejledning nr. 9913 af 29. 

oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af 

personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, der erstatter vejledning nr. 65 af 

27. juni 2004. 

Reglerne om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten er i 

meget vidt omfang videreført fra den tidligere bekendtgørelse. Der er foretaget en 

gennemgående sproglig opdatering og en opdatering som følge af ændringer i andre 

regelsæt (særligt CPR-loven), men der er i øvrigt kun foretaget enkelte 

indholdsmæssige ændringer. Systematikken i bekendtgørelsen og vejledningen er 

således bibeholdt, dog således at vejledningen er væsentligt forkortet af hensyn til 

læsevenligheden. 

Nedenfor gennemgås de væsentligste indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen 

og vejledningen. 

1. Kommunerne skal ikke længere udlevere eller tilsende et 

ansøgningsskema, når en vælger anmelder fraflytning til udlandet, men 

sørge for, at vælgeren får vejledning om muligheden for at ansøge om 

optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet 

Tidligere skulle kommunalbestyrelsen sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning 

til udlandet, får udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, medmindre 

vedkommende i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet indgiver 

ansøgning om optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på en 

udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes.1 

Den nye bekendtgørelse fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, 

der anmelder fraflytning til udlandet, 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 

                                                             
1 Dette fulgte af § 3, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på 
folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
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optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, i en digital 

selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes.2 

På den baggrund er bestemmelsen om notering i folkeregistret af, hvem der har fået 

udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, ikke videreført i den nye bekendtgørelse.3 

2. Underretning af ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland 

Som hidtil skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om, at vedkommende 

automatisk vil blive optaget på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i 

Grønland, hvis ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland. Som noget nyt 

fastsættes i bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen også skal underrette ansøgeren 

om, at den pågældende kan ansøge om at blive optaget på valglisten til 

folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, efter 

folketingsvalglovens § 96 b, stk. 1, og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark efter 

Europa-Parlamentsvalglovens § 14 b, stk. 1.4 Se mere herom afsnit 3 nedenfor. 

På den baggrund har Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet en ny version af 

standardbrevet til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland (optrykt som 

bilag 4 til vejledning nr. X af X). 

3. Vejledning hos alle kommuner om muligheden for at ansøge om 

optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse 

folkeafstemninger for personer, der har valgret uanset ophold på 

Færøerne eller i Grønland 

Som følge af lovændringer,5 der trådte i kraft den 1. juli 2017, kan en nærmere 

afgrænset persongruppe (svarende til folketingsvalglovens § 2) ansøge om at blive 

optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark og til folkeafstemninger, 

der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland. Økonomi- og 

Indenrigsministeriet forventer på den baggrund at udstede en bekendtgørelse primo 

2019, der fastsætter reglerne for behandling af disse ansøgninger, med tilhørende 

vejledning. 

Det vil udelukkende være Københavns Kommune, der skal behandle disse 

ansøgninger, men alle kommuner (borgerservicecentre) skal stille ansøgningsskemaet 

til rådighed og i fornødent omfang vejlede vælgerne om reglerne, eventuelt ved 

henvisning til Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Økonomi- og 

Indenrigsministeriet vil sende et brev til alle kommunalbestyrelser med nærmere 

vejledning herom, når de nye regler er udstedt. 

Indtil de nye regler er udstedt, skal kommunen blot vejlede vælgerne om, at der vil 

blive fastsat nærmere regler herom, og at vælgerne kan søge oplysning herom på 

Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, når reglerne er udstedt. 

                                                             
2 Se § 3, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 4.4 i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 
3 Dette fulgte af § 3, stk. 4, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på 
folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
4 Se § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 6.1.3 i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 
5 De omtalte lovændringer indgår i lov nr. 175 af 21. februar 2017 om ændring af lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov 
om private fællesveje, se afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger. 



 

 3 

4. Pligt til fysisk eller elektronisk at sende ansøgeren et ansøgningsskema 

eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt 

I en række situationer, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan behandle ansøgningen om 

optagelse på folketingsvalglisten – f.eks. fordi ansøgningen ikke er indgivet på et 

ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, fordi der i 

forbindelse med anmeldelse af udrejse er tvivl om ansøgerens identitet på grund af 

uoverensstemmelser mellem oplysningerne i anmeldelsen af udrejse og oplysningerne 

i CPR, eller fordi anmeldelsen af udrejse ikke er underskrevet af ansøgeren eller 

dateret – skal kommunalbestyrelsen 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. Derudover skal Kommunalbestyrelsen fysisk eller elektronisk 

sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet 

kan hentes digitalt.6 

Er ansøgningen indgivet på et ansøgningsskema og ikke indgivet i forbindelse med 

anmeldelse af udrejse, skal kommunalbestyrelsen som hidtil tilbagesende 

ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, hvis 

ansøgningsskemaet ikke skal videresendes til Valgnævnet, og kommunalbestyrelsen 

ikke kan behandle ansøgningen - f.eks. fordi der er ansøgerens identitet på grund af 

uoverensstemmelser mellem oplysningerne i anmeldelsen af udrejse og oplysningerne 

i CPR eller fordi ansøgningen ikke er underskrevet af ansøgeren eller dateret.7 

5. Pligt til at begrunde, hvorfor en ansøgning ikke kan imødekommes eller 

behandles 

Det er tydeliggjort i bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen i alle tilfælde, hvor en 

ansøgning ikke skal videresendes og ikke kan imødekommes eller behandles, skal give 

ansøgeren en begrundelse for årsagen hertil.8  

6. Obligatorisk at videregive oplysning til Valgnævnet om, på hvilket 

afstemningssted vælgeren kan afgive stemme på valgdagen 

Efter den tidligere bekendtgørelse skulle kommunalbestyrelsen så vidt muligt give 

oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på 

valgdagen, hvis ansøgningsskemaet videresendes til Valgnævnet.9 

Den nye bekendtgørelse fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal give Valgnævnet 

oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald kan afgive stemme på 

valgdagen, når kommunalbestyrelsen videresender ansøgningsskemaet til 

Valgnævnet.10 Denne oplysning skal kommunalbestyrelsen give i forbindelse med 

videresendelse af enhver ansøgning til Valgnævnet. Dette kan ske f.eks. i forbindelse 

                                                             
6 Se §§ 6 og 9, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 6.2 og 7.1 i vejledning nr. 9913 af 29. 
oktober 2018. 
7 Se § 11 og § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 8.2. i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 
8 Se §§ 6, 8, 9 og 11 bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet 
9 Dette fulgte af § 14 i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
10 Se § 14, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 8.4 i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 
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med følgemailen. I standardansøgningsskemaet er der ingen fast rubrik vedrørende 

afstemningssted. 

7. Ikke længere nødvendigt i forbindelse med videresendelse til 

Valgnævnet at angive årsagen til videresendelsen 

Tidligere skulle kommunalbestyrelsen i forbindelse med videresendelsen til 

Valgnævnet angive årsagen til videresendelsen.11 For at forenkle sagsbehandlingen er 

dette krav om oplysning af årsagen ikke videreført i den nye bekendtgørelse. 

8. Skærpede frister for videresendelse af sager til Valgnævnet 

Den nye bekendtgørelse fastsætter som noget nyt en frist for videresendelse af 

ansøgninger til Valgnævnet. 

Kommunalbestyrelsens videresendelse af sager til Valgnævnet skal således ske snarest 

muligt og senest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen.12 

Derudover gælder, at Valgnævnet kan tilbagesende ansøgningen til kommunen med 

en anmodning om, at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om at 

indsende en ansøgning på ny, hvis der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse af 

ansøgningen er forløbet mere end 6 måneder siden dateringen af ansøgningen.13 

9. Nye standardbreve om optagelse på folketingsvalglisten 

Med henblik på at afspejle de ændringer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har 

gennemført i bekendtgørelse nr. X af X, har ministeriet udarbejdet en ny version af 

standardbrevet 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 

(optrykt som bilag 5 til vejledning nr. X af X), og af standardbrevet 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 (optrykt som bilag 6 til vejledning nr. X 

af X). 

Eventuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Økonomi- og 

Indenrigsministeriets Valgenhed på valg@oim.dk. 

Dette orienteringsbrev lægges på ministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

                                                             
11 Dette fulgte af § 14 i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
12 Se § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 8.4 i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 
13 Se § 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Se også afsnit 8.4 i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 
2018. 

mailto:valg@oim.dk

