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HASTER!
 
Til rederierne/de ansvarlige for brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget på selskabets danske
havanlæg på dansk område
 
Se vedhæftede brev. Det bemærkes, at oplysninger om brevstemmeafgivning bedes fremsendt til Økonomi- og
Indenrigsministeriets Valgenhed senest i morgen onsdag den 22. maj 2019 kl. 10.

Med venlig hilsen
 
Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk 

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Anmodning om oplysninger om brevstemmeafgivning på danske 

havanlæg på dansk område til Europa-Parlamentsvalget fredag 

den 26. maj 2019  

Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder selskabet om senest i morgen onsdag 

den 22. maj 2019 kl. 10 at oplyse ministeriet om, på hvilke af selskabets danske 

havanlæg på dansk område der har været brevstemmeafgivning til Europa-

Parlamentsvalget. Det er ikke nødvendigt at oplyse navnene på stemmemodtagerne. 

Oplysningerne om havanlæggene er nødvendige i forbindelse med kommunernes 

gennemgang og kontrol af brevstemmer forud for valgdagen. 

Oplysningerne skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed på 

valg@oim.dk senest i morgen onsdag den 22. maj 2019 kl. 10. 

Såfremt I har spørgsmål, kan Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed kontaktes 

på valg@oim.dk eller telefon 72 28 24 00.   

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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